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هـا و  هـاي دیجیتـالی ایـران در همـایش    این مقاله به شناسایی پژوهشگران پرکار و بانفوذ حیطه کتابخانه هدف:
  نشریات علمی پرداخته و پدیده جهان کوچک را در مورد این شبکه به بوته آزمون گذارده است. 

 هـاي  شـبکه  تحلیـل  روش بـا  کـه  اسـت  سـنجی  علم کاربردي هاي پژوهش نوع از حاضر مطالعه شناسی: روش
 کـم  دسـت  کـه  اسـت  ایرانـی  نهادهاي به وابسته پژوهشگران تمامی شامل آماري، جامعه .است رسیده انجام به اجتماعی
 716( انـد  کـرده  تـألیف  دیجیتـالی  کتابخانـه  حـوزه  در 2016 یـا  1395 هـاي  سـال  انتهاي تا انگلیسی یا فارسی مقاله یک

 یمترسـ  منظـور  بـه شدند.  یلتحل نت آي یوسی و راورماتریس اکسل، افزارهاينرم با شدهگردآوري هايداده). پژوهشگر
  شد. گرفته کمک ویوور اس اُ يو و ال نودایکس يافزارها از نرم یفیتأل هم يها نقشه

 المللـی  ینب هاي يبودن سطح همکار ییناز پا ها یافته نیست. موافق لوتکا قانون با پژوهشگران وري بهره: ها یافته
 ییقلمـرو فرمـانروا   یجیتـالی د هـاي  کتابخانه حیطه. بود اي نویسنده دو مقاالت غالب نویسندگی الگويو  شتدا حکایت

  .  اند شتهدا حوزه این هايدر پژوهش اندکی یاربس سهمها  رشته یگرو د یانهکتابداران است و متخصصان را
 یینپـا  یلـی خ چگـالی  و بـوده  مقیـاس  آزاد شـبکه  نـوعی  دیجیتـالی،  هـاي کتابخانه حوزه تألیفیهم شبکه: گیري نتیجه

 یلگـرام م ییشـش درجـه جـدا    یـه هنـوز نظر  وجـود،  ایـن  با است؛ پژوهشگران اجتماعیساختار  کافی بلوغ عدم بر دال نیزشبکه 
  است. یزجا آندر مورد  »کوچک جهان شبکه«اصطالح  کارگیريو به گیرد می قرار تصدیق مورد جامعه این درباره

 یفی،تـأل  هـم  شـبکه  ی،اجتمـاع  يهـا  شبکه یلتحل ی،سنج علم یجیتالی،د کتابخانه ی،علم تولیدات: ها کلیدواژه
    شبکه جهان کوچک 

                                                                                                                   
 .10/04/1397؛ تاریخ پذیرش مقاله: 05/03/1397تاریخ ارسال مقاله:  *

ئی؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و شناسی دانشگاه عالمه طباطباارشد علم اطالعات و دانش یکارشناسآموخته  دانش.  1
 (نویسنده مسئول) حد خوي، آذربایجان غربی، ایراننخبگان دانشگاه آزاد اسالمی وا

   hadiramazani14@gmail.com  
 ئی، تهران، ایرانشناسی دانشگاه عالمه طباطبااستادیار علم اطالعات و دانش.  2

   meh.hafezi@gmail.com  
 ئی، تهران، ایرانشناسی دانشگاه عالمه طباطبااستادیار علم اطالعات و دانش.  3

   momeni.esmat@yahoo.com  



   
  
  

 

 20 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

 
 
 
  
  
 
 
 

  مقدمه
در شـکل   جوامـع  یـن شـوند. ا  یجـاد ا تواننـد می مجازي و حقیقی گونهبه علمی جوامع

 در مجـازي  شـکل بـه  و هسـتند  خصوصـی  و دولتـی  علمـی  هـاي تشـکل  و هاانجمن یقی،حق
 هـر  کهدرصورتی . هستند گیريشکل قابل تخصصی هايگروه و علمی مجالت ها،همایش
 طـور بـه  تـوان مـی  باشـند،  داشـته  وجـود  کشـوري  در کافی اندازه به علمی جوامع از نوع دو

دانـش و   یقـت، ). در حق16 ص ،1389 یرنیا،و بصـ  نـژاد  ی(کـ  داشت علم تولید انتظار طبیعی
است  يبلکه امر یستن یو ذهن 1شناختیوضع  یکمحصول  طور اساسی بهآن  یدتول یندفرآ
). 1390و همکاران،  یخوراسگان ی(ربان یبستر اجتماع یکو برآمده از تعامل در  2یتیموقع
 علـم  توسـعه  اصـلی  سـازوکار  عنـوان بـه  ارتباطات اهمیت بر علم شناسیراستا، جامعه یندر ا
 ارتباطـات  بنـابراین،  انگـارد؛  مـی  آن ارتبـاطی  نظـام  از بازتابی را علم پیشرفت و کرده تأکید
 علـم  تکـوین  و موجودیـت  در سـزایی بـه  نقش و شودیم یتلق یدجد علم يبنا سنگ علمی
  ). 1396و همکاران،  نیا(پرهام دارد

رواضح است که تعامل علمـی،  مختلـف  هـاي حـوزه  پژوهشـگران  و اندیشمندان بین پ 
-بـه  و سـازد مـی  متحول »برآیندي« حالتی به »برداري« وضعیتی از را توسعه و رشد نیروهاي

 کاهنـده،  تقابـل  بـا  گاهی حتی یا و خاص گیريجهت بدون جداگانه، بردارهاي آنکه جاي

                                                                                                                   
1. Cognitive state  
2. Occasionde  
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 انباشـتی  هـاي فعالیت هماهنگی و اندیشمندان جمعی فکر برآیند روند، هدر یا مانده استفادهبی
. سـازد مـی  کاربردي حتی و تسریع را آن فرآیندهاي هموار، را ترقی و توسعه راه پژوهشگران،

 کشـور،  موجـود  وضـعیت  در ویژهبه) سالم شرایط در(البته  مؤلفان و پژوهشگران مشترك کار
 کـاربردي،  تخصصی، ماهیت آنچنان جدید علمی هايحوزه که آیدمی نظربه مهم دلیل این به

 باشـد  داشـته  بحرالعلـومی  داعیه تواندمی کسی کمتر دیگر که اند کرده پیدا پیچیده و ايتوسعه
 ویـژه،  متغیرهـاي  گیـري انـدازه  بـراي  آنان 1)تألیفی(هم پژوهیهم و متخصصان تجمع به نیاز و

- رو، حـوزه  یـن ). از ا1380 ی،سروسـتان  یق(صـد  است شده ناپذیر اجتناب آن به اقدام و حتمی

 علـوم  و هسـتند  پیشـین  جداگانـه  هـاي حـوزه  ادغام حاصل که دارند وجود بسیاري علمی هاي
 هـم  گرد متفاوت، هايمهارت دامنه با مختلف افراد حالتی، چنین در. اندنهاده بنا را ايرشتهبین
 زننـد؛ مـی  علمـی  انتشـارات  و آثـار  خلـق  بـه  دست یکدیگر مشارکت و همکاري با و آیندمی
در  انفـرادي  مقـاالت  بـه  نسـبت  مشـارکتی  مقـاالت  تعـداد  بـر  همواره گذشته،در قرن  که چنان
). قـدر مسـلم، امـروزه    2018 ،2ایوانیدیس و بویاك (پاریش، ها افزوده شده است حوزه یتمام
 ایـن  فزونـی  بر نیز اینترنت ویژهبه ارتباطی و اطالعاتی هاييفناور نوین ابزارهايشدن  گیرهمه
 از مـؤثر  اسـتفاده  فنـون،  و هـا مهـارت  دانـش،  مبادله امکان افزایش. استدامن زده  ها تألیفی هم

 تحریـک  و تشـویق  مختلف، هاياندیشه و آرا جدي و واقعی تضارب پژوهان،هم استعدادهاي
 شـدن  کمتـر  گاهی و زمان مدت شدن ترکوتاه علمی، انزواي از پژوهشگران خروج خالقیت،
 پژوهـی هـم  مزایـاي  ازجملـه  پژوهشی خطاهاي کاهش باالخره و پروژه یک اجراي هايهزینه
 علمـی  آثـار  کیفیـت  و) پژوهشـگران  وري(بهـره  کمیـت  افـزایش  موجب درمجموع که است
؛ 1997 ،3ین؛ کتـز و مـارت  1380 ی،سروسـتان  صـدیق ( شـود مـی ) یريو اسـتنادگ  پذیري یت(رؤ

   ).2018 ایوانیدیس، و بویاك پاریش،
 علـم  جهـان «: اسـت  معتقـد  و نگریسـته  تألیفیهم مقوله به محورشبکه رهیافت با حرّي

 ترکیـب  از و دارنـد  عهده بر را آن از جزئی مسئولیت یک هر دانشمندان که است کل یک
                                                                                                                   
1. Co-authorship 
2. Parish, Boyack & Ioannidis  
3. Katz & Martin  
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 هـاي حـوزه  محققـان  واقع در. شودمی ترسیم تاریخی دوره هر در علم کلی سیماي اجزا این
 ایـن  در را ايویـژه  جایگـاه  و موضـوع  یک هر که هستند علم جهانی شبکه هايگره علمی،
 آن دانشـمندان  دیگـر  بـا  دانشـمند  هر که پیوندهایی تعداد. دهندمی اختصاص خود به شبکه
و  یاتصال او به شبکه جهـان  یزانم یتجل کنند، می برقرار او با دیگران یا کندمی برقرار شبکه
). 1390 ی،چـاکل  يدر نـوروز  نقـل » (اسـت  یعلم جهان یددر تول يمشارکت و یگرد یانبه ب
 قابـل  یولـوژیکی و ب یاطالعـات  ی،اجتماع ي،فناور هايشبکه طبقه چهار بر توانندیها م شبکه
 بـین  ايدانشـکده  و مقطعـی  رابطـه  نشـانگر  تـألیفی هـم  .)2010، 1(نیـومن  باشـند  بندي یمتقس

دهـد؛ از  مـی  قـرار  اجتماعی هايشبکه زمره در را آن درستی به امر این که است نویسندگان
 بـه . شـود  یاطـالق مـ   یـز ن 2یعلمـ  هايهمکاري شبکه آنها به مواقع از ايپاره این جهت، در

از  »یـومن ن« کـه آشنا هستند  یکدیگرمعاصرِ هم و با  یسندگاننو یفی،تألدر هم یگر،د یريتعب
). از 2005 ،4و همکـاران  یـو ؛ ل2001 یـومن، (ن کند می یاد 3یعلم ییعنوان آشنا با یدهپد ینا
ــنا ــا کنکــاش در ا رو، ی ــنب ــ شــبکه ی ــوان یهــا م  يســاختار فکــر یاجتمــاع یاتخصوصــ ت

  کرد. یلو تأو یرپژوهشگران را تفس
منسـوب   5بـه عـدد اردوش   تـوان  یرا مـ  یفیتأل هم يها پژوهش درباره شبکه يهایشهر

ـل اردوش « یمشهور مجارسـتان  دان یاضیر 6يدانست، فاصله همکار کـه  1913-1996( 7»پ (
و  یـو ؛ ل2001 یـومن، داشته است (ن یهمکار علم 500از  یشمقاله ب 1400به  قریبدر نوشتن 

 از پیمـایش  و مصاحبه مشاهده، اجتماعی، هايشبکه تحلیل سنجی، کتاب). 2005همکاران، 
 ،8یدسـدورف و ل ینحسـ  ی،(عباسـ  هستند علمی همکاري هايشبکه مطالعه هاي روش عمده
 مشـترك  تألیفـات  طریق از) ها(گره نویسندگان از تعدادي تألیفی،هم هايشبکه در). 2012
 و خـرد  هايسنجه منظر از هاشبکه این هايویژگی که شوندمی متصل یکدیگر به) یوندها(پ

                                                                                                                   
1. Newman  
2. Scientific collaboration network  
3. Scientific acquaintance  
4. Liu et al. 
5. Erdős number 
6. Collaborative distance  
7. Paul Erdős 
8. Abbasi, Hossain & Leydesdorff  
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 پیکربنـدي  تشریح دنبالبه نگرکل رویکرد. باشندمی تحلیل قابل اجتماعی هايشبکه 1کالن
 بـه  مربـوط  خـرد  تحلیـل  و باشـد؛ مـی  سراسـري  طـور بـه  اجتماعی شبکه یک هاي ویژگی و

 قـادر  را پژوهشـگران  بصـري  هاينمایش گونهاین. است شبکه کنشگران فردي هايویژگی
 یـل تحل یـه، نظر یـن بـدون اسـتفاده از ا   یراکار ببندند، ز را به 2گراف نظریه بتوانند تا سازدمی

و  یـو اسـت (ل  دشـوار  بسـیار  باشـد،  زیـاد  هـا داده تعـداد  کـه  مـواردي  در خصـوص روابط به
کـاربران   يفرصـت را بـرا   یـن ذکر شده ممکن اسـت ا  يها نقشه ین،). بنابرا2005همکاران، 

از دانـش،   یدانـش در جنگلـ   يهـا  از درخـت  يا بـر مشـاهده مجموعـه    افزون فراهم کنند تا 
 ص ،1390 ی،چـاکل  ي(نـوروز  کننـد  دركمشـاهده و   یزانداز کامل حوزه مرتبط را ن چشم
265.(  

 میان واالیی جایگاه و بدیلبی نقشی دیجیتالی هايکتابخانه امروزه که نیست تردیدي
 هـایی  کتابخانه. دارند اطالعاتی سپهر در دیجیتالی محتواي بازیابی و ذخیره مدیریتی مباحث
-داشته و بـر بـه   یچهره ارائه خدمات اطالعات ییرتغ بر یه سعارهمچون اسالف خود همو که

کـه نطفـه    اسـت  ایـن  گـواه  موجـود  ادبیـات  بررسـی . اندکرده تأکید کاربرمبنایی و هنگامی
مولود آن  یبسته شده، ول 3ر بوشوانوا هاي آزمایش با 1945 سال در دیجیتالی هايکتابخانه
 توفنـده  تحـوالت  بـا  مولـود  ایـن . است رسیده ظهور به اي رشته بین یکردرو با 1990در دهه 
علـوم   ازجملـه  متعـددي  هـاي  رشـته  دامـان  در و گرفته جان ارتباطی و اطالعاتی هايفناوري
 نیـز  هـا کتابخانـه  ایـن  گمـان    بـی ). 1390 ی،حـافظ  یپـور (عل است یافته رشد اطالعاتو  رایانه
و  همکـاري  یازمنـد ن خـود  بقـاي  تنـازع  بـراي  دیگـر  اطالعـاتی  هاي يو فناور علوم همچون
  حوزه اعتال ببخشند.   ینا یو عمل یتوسعه علم بهتا  هستند فن اهالی دانش تسهیم
 ارزیـابی  و شـناخت  بـه  حصول دانش، و علم هدفمند مدیریت الزمه اینکه به عنایت با
 علمـی  یـدات تول دهـد، می نشان مطالعات است؛ علمی حوزه یک کنونی وضعیت از مستدل
 یشبـه افـزا   روهم  یبعد مل درجهان  يکشورها یگربا د همسو دیجیتالی هايکتابخانه حوزه

                                                                                                                   
1. Micro-level and macro-level metrics  
2. Graph theory 
3. Vannevar Bush  
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 یندر عـ  امـا  انـد؛  یافتـه  وقـوف  حیطه یندر ا تحقیق یتبر اهم یپژوهشگران داخل وگذارده 
 محققـان  پژوهشی تعامالت اندکیبه  ادعا خود محدود آماري جامعه با قبلی تحقیقاتحال، 
پرکـار،   پژوهشـگران عنـوان   را بـه  يو افـراد  هنمـود  یبا پژوهشگران خـارج  یاسدر ق یرانیا

و  یشــعاع یخ؛ شــ1392 ی،حــافظ یپــورو عل یانــد (رمضــان کــرده معرفــیپراســتناد و پرنفــوذ 
 و غالمحسینی غفاري،؛ 1395 خدادادشهري، و نوروزي؛ 1393 شاهرخی،؛ 1392 ،همکاران
 بزرگتـر،  آمـاري  جامعـه  بـراي  سـنجی  علـم  دیـدگاه از  اساس، برهمین). زودآیند فر،جعفري
 ایـن  مقاالت یداخل نویسندگان تألیفی هم و علمیمقاالت  تولید یتکه وضع یستن مشخص
ــوزه  ــهح ــت چگون ــینو  اس ــگران همچن ــد پژوهش ــ   پرتولی ــه علم ــانفوذ جامع ــوزه  یو ب ح
  .هستند اشخاصی چهور کش یجیتالید يها کتابخانه
 شـکل   بـه  کـه  هـایی پیشینه پژوهش، موضوع با رابطه در انجام شده هايیبه بررس نگرش با
 کـه  یافـت  توانیم يحال موارد این باپرداخته باشند، اندك هستند.  حوزه ینبه ا مبسوطجامع و 

  .اند شده یانکه در ادامه ب هستندکار مرتبط  یوهاز موضوع و ش یبخش قرابت لحاظبه 
 بـه  فارسـی مربـوط   مقالـه  91 بررسـی بـه   که) 1392( یحافظ یپورو عل یرمضان مطالعه

 شناسـی دانـش  و اطالعـات  علـم  پژوهشـی  علمـی  نشـریات  در دیجیتـالی  هايکتابخانه حوزه
تألیفی ایـن  . آنها در بررسی ساختار شبکه همبرشمرد آثار این جزو توانمی رااست  پرداخته

کـه بیشـترین    طـوري  ) بسـیار پـایین اسـت، بـه    015/0که تراکم شبکه ( حوزه مشخص کردند
؛ در واقـع، نویسـندگان   ه اسـت برآورد شد 16/2و متوسط فاصله  6 معادل فاصله نویسندگان

 شـعاعی و همکـاران  هاي کوچک عضویت داشته باشند. شیخترجیح داده بودند تا در خوشه
هـاي   مقاله فارسـی در حـوزه کتابخانـه    127سنجی خود با بررسی ) در پژوهش کتاب1392(

انـد و  دانسـته سـال اخیـر    10در را صـاحب بیشـترین مقالـه    مهدي علیپور حـافظی  دیجیتالی، 
 خـود،  نامـه پایـان  در) 1393( اند. شـاهرخی اند که غالب نویسندگان مرد بوده گزارش کرده

 یبـه بررسـ   ورار داد را مدنظر قـ  1392 سال تا یرانمقاله منتشر شده در ا 386 ياستناد تحلیل
 دیجیتـالی  هـاي کتابخانـه مطالعـات   يهمکـار در شـبکه اسـتناد    یسـندگان نو يروابط اسـتناد 
 بـه  آنهـا  استناد میزان بر نویسندگان تألیفیمثبت هم یرگذاريتأث گویاي امر این که پرداخت
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 1واژگـان  رخـدادي هـم  یـل تحل بـر  افـزون ) 1394( عربی دیگري، نامهپایان در .بود همدیگر
 المللـی  بـین  سـطح  در یافتـه توسـعه  کشـورهاي که  داشت ابراز یجیتالی،د هايحوزه کتابخانه

 هـاي  کتابخانـه  المللـی بـین  هـاي کنفـرانس  مقـاالت  نگـارش  ازسـهم را   بیشـترین  انـد توانسته
-) در مقاله خود که با تحلیـل کتـاب  1395نوروزي و خدادادشهري (داشته باشند.  یجیتالید

پژوهشی فارسی انجام شده است، یعقوب نوروزي و نجـال حریـري را   میمقاله عل 75سنجی 
پرتولیدترین و همچنین نوروزي و مهدي علیپور حافظی را پراستنادترین نویسـندگان حـوزه   

 بـا ) ینـد (زودآ فرجعفري و غالمحسینی غفاري،. اندکرده معرفی کتابخانه دیجیتالی در ایران
 2وب علـوم  یگـاه در پا یجیتالیجهان در حوزه کتابخانه د یعلم يبروندادها مقطعی پیمایش
 درصـد  464/0 جهـانی،  30 با کسب رتبـه  یرانا که دادند نشان 2015تا  1992 هايسال یط

  .مدارك این حوزه را تولید کرده است
 یشمقـاالت همـا    مجموعـه  یلفراتحل هاز پژوهش خود ب ی) در بخش2005( 3چن و ژو

 هـا یافتـه . پرداختنـد  2003تا  1998 يهادر طول سال 4یاآس یجیتالید يهاکتابخانه یالمللینب
دهنـده  ارائـه  يمقاالت، کشـورها  یزانبر م نامبرده یشهما يهادوره یکه با ط بود آن بیانگر

مشـارکت   یـز مقـاالت، و ن  یحـام  یو جهـان  یاییآس يها، نهادهاقاره یرو سا یامقاالت از آس
تـألیفی پژوهشـگران    مختلف افزوده شده است. همچنین، شبکه هـم  يهااز رشته یسندگاننو

المللـی کتابخانـه دیجیتـالی برگـزار شـده در آمریکـا توسـط لیـو و          هاي بینمقاالت همایش
و  تازبـر شناسـایی نویسـندگان پیشـ    افـزون  ) مورد تحلیل قرار گرفت. آنهـا  2005همکاران (

اي و تعیـین  ولیـد و مرکزیـت شـبکه   هـاي ت لحـاظ شـاخص  بـه اثرگذار اجتماعی ایـن حـوزه   
-طـور متوسـط بـه   ههاي نامبرده، گزارش کردند که هر مقالـه بـ  شاخص بینهمبستگی مثبت 

 72انـد. تقریبـاً   گروهـی تـألیف شـده    شـکل  درصد مقاالت بـه  4/80نویسنده و  02/3وسیله 
درصـد   7تـألیفی تنهـا   درصد نویسندگان متعلق به نهادهاي آمریکایی و در میان روابـط هـم  

بنـدي و  . از طرفی، محاسبه ضریب خوشـه اند هنویسندگان از کشورهاي مختلف حضور داشت

                                                                                                                   
1. Co-word analysis 
2. Web of Science (WoS)  
3. Chen & Zhou  
4. International Conference on Asian Digital Libraries (ICADL)  
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شبکه مورد بررسی  1جهان کوچکپدیده میانگین طول مسیر کوتاه نیز بر دارا بودن ویژگی 
 و ابسـکو  هـاي  پایگـاه  مقـاالت  مطالعـه ) با 2006( 2پهلوفرجکرد. در این پژوهش داللت می

 حـوزه  اصلی موضوعات شناسایی افزون بر ،2004 تا 2000 زمانی بازه طی 3دایرکت ساینس
 ضــریب شــاخص از اســتفاده بــاو ارتبــاط آنهــا بــا تعــداد مؤلفــان،  دیجیتــالی هــاي کتابخانــه
هـاي وي  یافتـه . پرداخت یگروه یفاتپژوهشگران به تأل گرایش یزانم بررسیبه  4همکاري

نسبت پـایین   با وجود رشد مقاالت گروهی بهنشان داد که ضریب همکاري در هر دو پایگاه 
) از منظر درك پدیـده جهـان کوچـک شـبکه     2007( 5شارما و یورز). 3/0باشد (حدود می
هاي دیجیتالی در مقاالت وب علوم به ترسیم نقشه این حوزه اقـدام  تألیفی حوزه کتابخانههم

قـرار   6در مؤلفـه اصـلی   درصد نویسندگان 96نمودند. این شبکه متشکل از دو مؤلفه بود که 
و میانگین فاصـله   2ترین مسیر اتصال براي ارتباط نویسندگان معادل کوتاه ،داشتند. همچنین

هاي دیجیتـالی در ایـن پـژوهش    دهد جامعه کتابخانهگزارش شده که آن نشان می 5/3عدد 
باشـند.  مـی  7»چـن «و » فـاکس «شـود و رهبـران آن   یک شبکه جهان کوچک محسـوب مـی  

 9یـزا ل یگـاه در پا یجیتـالی د کتابخانـه مقـاالت حـوزه    بررسی با) 2007( 8و احمد یتالم ینق،س
مقاالت از قانون  یعتوز ی، ولهمطابق با قانون لوتکا نبود یسندگاننو يور دادند که بهره نشان

-مطالعه شـبکه هـم   اخود ب یگر) در پژوهش د2008( یورز. شارما و کند یم یتبرادفورد تبع
ــأل ــه یفیت ــالید يهــا حــوزه کتابخان ــه د«در دو  یجیت ــبال -يمجل ــ«و  10»ی ــه ب ــینمجل  یالملل

کـه   برآورد کردند 1/6معادل را براي این شبکه  12میانگین فاصله ،11»یجیتالید يهاکتابخانه
) 2009( 14یول ی. لکند صدق میدر مورد این شبکه  13دهد نظریه شش درجه جدایینشان می

 یجیتـالی، د يهامقاله مختلف حوزه کتابخانه 577 ختیشنا وشو ر یموضوع یلبر تحلافزون 
                                                                                                                   
1. Small world phenomenon  
2. Farajpahlou  
3. Ebsco & ScienceDirect online database  
4. Collaboration Coefficient (CC)   
5. Sharma & Urs  
6. Main component or largest component  
7. Edward A. Fox & Hsinchun Chen   
8. Singh, Mittal & Ahmad  
9. LISA Plus  
10. D-Lib magazine  
11. International Journal on Digital Libraries  
12. Mean distance  
13. Six degrees of separation theory  
14. Li Liew  
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 يانـد. کشـورها  نوشـته شـده   ياقـاره  ینب يدرصد آنها بدون همکار 8/95گزارش کرد که 
 یشـترین مقـاالت قـرار داشـتند و ب    یدکننـده تول يدر صدر کشورها یسکانادا و انگل یکا،آمر

در مقالـه   .بـود نوشـته شـده    ییاروپـا  يو کشـورها  یکـا آمر يبا همکار یزمقاالت مشترك ن
 یسـنج کتـاب  بررسـی  شایسـته  را) 2008-1995( یبال -يمجله د ،)2010( 1پارك یگريد

کـه   برد پی، مولد يو نهادها یسندگاننو ییمقاالت و شناسا ياستناد یلو ضمن تحل دانست
عنـوان   1394 بوده اسـت.  یو اطالعات اي رایانهبه مراکز  یسندگانغالب نو یسازمان یوابستگ
حـوزه   يارشـته ینمطالعه ساختار بـ  ي) برا2010-1997وب علوم ( یگاهشده در پایهمقاله نما
 یسندگاننو ،نشان داد یجنتا کهشدند  یل) تحل2011( 2گتوسط چون یجیتالید يها کتابخانه

ــنا ــوزه از  یـ ــته  105حـ ــفرشـ ــرا مختلـ ــته  يبـ ــارکت داشـ ــاالت مشـ ــارش مقـ ــد. نگـ انـ
ــا) 2014( 3همکــاران و پاپاخریســتوپولیوس ــريبهــره ب ــا هــا دگرســنجه از گی  هــاي ســنجه ی

اقـدام نمودنـد.    5ال دي سـی  ایـی  و ال دي سی جی هاي همایشمقاله  224مطالعه  به 4جایگزین
 6(خواننـده)  کننـده و مصـرف  یدکننـده برتـر تول  کشـورهاي  شـبکه  مصورسـازي آنها ضـمن  
 ايحرفـه / یو درجـه علمـ   رشـته  ییبـه شناسـا   7منـدلی مراجـع   یریتمد افزارنرممقاالت در 

 هــايکتابخانــه ارزیــابی حــوزه واژگــان رخــداديهــم شــبکه تحلیــل وخواننــدگان مقــاالت 
توان به اثبات رابطه آماري مثبت و معنـادار بـین    از نتایج این پژوهش میپرداختند.  یجیتالید

 8فاگونـدو  کبـررا میزان استنادات گوگل اسکوالر و تعداد خواننـدگان منـدلی اشـاره کـرد.     
 يهــاحــوزه کتابخانــه یالمللــینبــ یعلمــ یــداتتول ی،ســنجمطالعــه کتــاب یــک) در 2015(
-1995سـال (  یسـت وب علوم و اسـکوپوس را بـه مـدت ب    ياستناد يهایگاهدر پا یجیتالید

بر بررسـی رونـد انتشـار تولیـدات     افزون قرار داد. در این مطالعه، وي  ی) مالك بررس2014
پدیدآورنـدگان و کشـورهاي پرتولیـد ایـن حـوزه را نیـز مشـخص        علمی، مجـالت هسـته،   

 اسـتنادي،  هـاي سـنجه  بـا و همکـاران   پاپاخریسـتوپولیوس  2017سـال   در یگـر د ت. بارساخ

                                                                                                                   
1. Park  
2. Chung  
3. Papachristopoulos et al. 
4. Altmetrics or alternative metrics 
5. Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) & European Conference on Digital Libraries (ECDL)  
6. Reader's country  
7. Mendeley  
8. Cabrera Fagundo  



   
  
  

 

 28 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

 ارزیـابی  حـوزه  المللـی بـین  معتبـر  هـاي همـایش  مقاالت ها،و دگرسنجه اجتماعی هايشبکه
بررسـی تعـامالت شـبکه ترکیبـی      .اند کرده تحلیل را) 2013-2001( یجیتالید هايکتابخانه
حوزه مذکور نیز نشانگر چندبعدي بودن تحقیقات پژوهشـگران مولـدي    1موضوع-نویسنده

مقوله موضـوعی مختلـف ایـن     10بود، زیرا هرکدام از آنها در بیش از  2چون فاکس و گوه
  اند.حوزه فعالیت داشته

 مطالعــات اکثــر مشــترك صــلف شــود کــه یاســتنتاج مــ چنــین یــنا هــا یشــینهمــرور پ از
 معـدودي در تعداد  شده یهو نما خاص زبان یک به علمی تولیدات بر آنها تمرکز گفته، پیش
در وهلـه   سـازد،  مـی  متمـایز  آنهـا  ازرا  پـژوهش  ایـن  آنچـه اسـت و   اطالعاتی هاي یگاهاز پا

 راهبـرد  در موضـوعی  گـان خبر انتخاب باو مناسب  مدون هاي یدواژهکل کارگیري بهنخست 
 پوشـش کـه بـه    اسـت پـژوهش   یشناس در روش یادشده متنوع هاي یگاهپا از منابع جستجوي
توسـط   مقـاالت  پـاالیش  دیگـر،  يو از سـو  گشـته اسـت؛   منـتج  مقـاالت  از جـامعی  گستره

و ربـط جامعـه پـژوهش را در     مانعیـت  یـت و در نها دقـت که  شد انجام یمتخصص موضوع
 جانـب  از. انـد  انگاشـته شـده   یـده ناد فوق هاي پژوهشاز  برخیموارد در  یناشته است. بردا
 دركبـه   اي مطالعـه که تـاکنون   گردد یحاضر برم پژوهش یشناس روش به تمایز این دیگر،
 در یجیتـالی د يهـا  شبکه جهان کوچک و برآورد جامعه پژوهشگران حوزه کتابخانـه  نظریه
 در همچنـین، اسـت.   نکـرده  یفتوص یقینحو عم به را آنها تألیفی هم یزانو م  نپرداخته کشور
 یـري گ انـدازه  یرمتصلغ هاي شبکه در پدیده این) 2008 و 2007( یورز و شارما هاي پژوهش

 يبـرا  مطالعـه  ایـن  سـبب،  همـین  بـه . شـود   یمحسـوب مـ   یشـناخت  روش نقیصـه  یکشده که 
 یپژوهشـ  هـاي حـدود و ثغـور مرابطـه    یینتع ینو همچن بانفوذپژوهشگران پرکار و  ییشناسا

 فنـون  تلفیق با علمی مجالت و هاهمایش در ایران دیجیتالی هايکتابخانه حیطه یجامعه علم
 کـرده  یداپژوهشگران ورود پ ینا تألیفیهم مقوله به اجتماعی هاي شبکه تحلیل و سنجیعلم

قـرار   خـود  نظـر   و مطمـح  مداقه مورد یمختلف یايزوا ازتوسط آنها را  ید شدهو مقاالت تول

                                                                                                                   
1. Author -topic interactions  
2. Goh and Fox  
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

شـده زیـر    هـاي طـرح  از این رو، در تحقیق حاضر سعی بر این بوده تا بـه پرسـش   داده است.
  پاسخ داده شود:

 دیجیتالی هاي کتابخانه پژوهشگران شناختی جمعیت وضعیت و علمی مقاالت تولید روند .1
 است؟ چگونه ایران در

رکار پژوهشگران .2 کسـانی  چـه  ایران دیجیتالی هاي کتابخانه علمی جامعه در تأثیرگذار و پ 
 هستند؟

 دیجیتـالی  هـاي  کتابخانـه  پژوهشـگران  تـألیفی هـم  شبکه پیکربندي و ساختار تبعیت میزان .3
 است؟ چگونه کوچک جهان شبکه پدیده از ایران

  پژوهش شناسی روش
 و تحلیـل  منظـور  بـه   کـه  اسـت  سنجی علم کاربردي هاي پژوهش نوع از حاضر مطالعه
 روش از ایـران  در دیجیتـالی  هـاي  کتابخانـه  حـوزه  مقـاالت  نویسندگان ساختار مصورسازي
  .است گرفته بهره اجتماعی هاي شبکه تحلیل

 اسـت  ایرانـی  نهادهـاي  به وابسته پژوهشگران تمامی شامل پژوهش، این آماري جامعه
 در 2016 سـال  انتهـاي  تا انگلیسی مقاله یا 1395 سال پایان تا فارسی مقاله یک کم دست که
 جستجو اثربخشی افزایش جهت به. در گام نخست، اند کرده تألیف دیجیتالی کتابخانه حوزه
ــراز و ــام اح ــاالت تم ــرتبط مق ــگیري و م ــدارك ورود از پیش ــامربوط م ــه ن ــل ب ــا،  تحلی ه

سنجی مربوط به ایـن   سنجی و علم هاي کتاب هاي راهبرد جستجوي منابع در پیشینه کلیدواژه
در علیپـور حـافظی،    شـده   اضر و نقـل هاي پژوهش ح حوزه مورد بررسی قرار گرفتند (پیشینه

 بعد از جرح و تعدیل توسط دو نفر از خبرگان موضوعی، ) و455، 1396رمضانی و مؤمنی، 
از  1گیـري هدفمنـد   این افراد با اسـتفاده از روش نمونـه   .مناسب ارائه گردیدند هاي کلیدواژه
و نیـز داشـتن بـیش    براساس تحصیالت، تجربیات شغلی مرتبط  2گیري موارد ویژه نوع نمونه

 چـارچوب،  ایـن  اثر علمی اعم از کتاب، مقاله و غیره در این زمینه انتخاب شـدند. در  20از 
                                                                                                                   
1. Purposeful sampling  
2. Critical case sampling  
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 تال،یجید ،یرقوم/ یرقم ک،یالکترون ،يا شبکه وب، تحت ،ینترنتیخودکار، ا« اصطالحات
 نـده، یآ ،يسـاز  تـال یجید کاغذ، بدون ساعته، 24 وار،ید بدون دوگانه، ،يدیبری/ هايدیبریه

 و »ویآرشـ  و کتابخانـه  کتابـدار، «در مجاورت بـا  » دینسل جد پرتال،/ پورتال ،يابر ،يمجاز
مجارورت بـا   در »Digital ،Virtual،Electronic  ،E-Lib،D-Lib  ،Cloud« يها دواژهیکل
»Librar* و Archiv*« یندفرآ با يو مرور یپژوهش مقاالت پیشرفته و ساده جستجوي براي 

 يهـا   شیهما مقاالت مجموعه ینو همچن 2یو خارج 1داخلی اطالعاتی هايپایگاه در يداور
که  رفت کار به کشوربرگزار شده در  یتالیجید يها کتابخانه یتخصص يها  شیو هما 3فالیا
 یلمقالـه اصـ   677 یابیحاصل آن باز خبره، توسط اي ترجمهو  نامرتبطمقاالت  غربالاز  بعد
در  4.انـد   شـده  تکـرار  مقـاالت  در مرتبـه  1292 مجمـوع است کـه در  واحد پژوهشگر 716با 

 هـاي  نگـارش  بـا  اسـامی  یکتاسـازي  یعبارت به یاو انفکاك  ادغام براي ها، داده تبدیل مرحله
 نــام 6همبســتگی متقــارن یسمــاتر ایجــادو  فراوانــی شــمارش همچنــین 5تشــابه،و م متفــاوت

  پـردازش  یشپـ  يهـا  داده بعـد،  مرحلـه  در. شد استفاده 7راورماتریس افزار نرم از پژوهشگران
و  ال نـودایکس  افزارهـاي  نـرم و با  تحلیل، 8نت آي یوسیو  اکسل افزارهاينرم یلهوس  به شده

                                                                                                                   
هاي اطالعاتی ایرانداك، جهاد دانشگاهی،  پایگاه، ایران کتابخانه ملیفهرست عمومی و کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و .  1

رسانی علوم و فناوري، بانک نشریات فارسی (نمایه)،  اي اطالع پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، مگیران، کتابخانه مرکز منطقه
  استنادي علوم جهان اسالم، سیویلیکاپایگاه 

2. Web of Knowledge, Scopus, PubMed, Google scholar, Emerald, Springer, Sciencedirect, Ebsco, IEEE, Proquest, 
LISA, http://www.dlib.org/   
3. International Federation of Library Associations & Institutions (IFLA)    

کنکاش در رزومه قریب به  ر از قلم نیفتاده باشند،براي اطمینان کامل از اینکه مطالعات حوزه مزبوشده،  بر موارد گفته عالوه.  4
اي از مجالت حوزه علم اطالعات  ؛ همچنین، سیاههنفر از متخصصان حوزه علوم رایانه و اطالعات نیز مدنظر قرار گرفت 170

  هاي منتشره به وبگاه آنها مراجعه شد. تهیه و براي تورق تمامی شماره

فاصله، خط تیره،  یا مواردي چون فاصله و نیم» زاده کلوري حسین بخشی«و » زاده حسین بخشی«پسوند متصل، براي نمونه .  5
  .thaeri, m جایگزین با taheri, Maryam و  taheri, mجایگزین با  taheri, mahdiنقطه، ویرگول، اختصار، امالي متفاوت و غیره؛ 

آمدن  پدیدشده با بسامد نام نویسندگان در مدارك یکسان است که موجب  ماتریس تهیه افزار راورماتریس قطر . در نرم 6
ها با اعداد صفر جایگزین  شود که اعداد قطر ماتریس قبل از تحلیل در مرحله ترسیم گراف می (Self-loops)ها  خودپیوندي

 ید.ها خللی پیش نیا شدند تا ماتریس از نوع همبستگی باشد و در ترسیم و تحلیل
7. RavarMatrix 
8. Microsoft Excel & UCINet  
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حـد   الزم به ذکر است که در مرحله تهیه مـاتریس،  .شدند یدهکش تصویر به  1ویوور اس اُ وي
  ها وارد شوند.  گراف صفر در نظر گرفته شد تا تمام نویسندگان در تحلیل 2آستانه

و  گـاه  دهیـ (د دشـ  محاسبه 3یینما یونرگرس باو پژوهشگران  یعلم مقاالتنرخ رشد 
پژوهشـگران حـوزه مـورد مطالعـه از      یعلمـ  يور بهره عیتوزنشان دادن  يبرا). 1389 نش،یب

شـد. قـانون لوتکـا از     گرفتـه  بهره 5لوتکا قانون و) 1391 ،ی(ستوده و مروت 4یتوان ونیرگرس
برابــر بــا تعــداد   yبرابــر بــا تعــداد انتشــارات،  xکــه در آن  کنــد یاســتفاده مــ xn.yx=cرابطــه 
 در نقـل اسـت (  ���برابر مقدار ثابـت   c و 2برابر با عدد ثابت  nانتشار،  xصاحب  سندگانینو

 ي) بــرا1992 ،7(شــوبرت و بــراون 6نــگیوار عیــشــاخص توز از). 1390 ،یچــاکل ينــوروز
 علمـی  انسـانی  نیـروي  سـنجش  براي شاخص ایناستفاده شد.  يدآوریپد يالگوها فیتوص
. شاخص مذکور با رابطه دارد کاربرد معین علمی حوزه یک یا جغرافیایی منطقه یک بالقوه
  قابل محاسبه است: ریز

T = N (1- f1) / (1- 2 f1 + f1 / x) 
ــایا در ــ  T نج ــا پتانس ــر ب ــارات،  لیبراب ــداد کــل نو Nانتش ــندگان،یتع ــر  f1 س از  يکس

 دراسـت.   سـنده یمعادل متوسط تعداد مدارك هر نو xو  یعلم دیتول کیبا  تنها سندگانینو
 خصوصـی  شبکه و ویژه، بردار بینیت، نزدیکی، درجه، هايیت(مرکز خرد يها سنجه ادامه،
-خوشـه  یبتـراکم، ضـر   یـا  یفاصله، قطر شبکه، مؤلفه، چگـال  یانگینکالن (م ،8)اگونت یا

  .اند شده فیتعر یاجتماع يها شبکه لیتحل در جهان کوچک پدیده و همچنین 9)بندي
موجـود در   هـاي گـره  سـایر  بـا  آن پیونـدهاي  تعداد نشانگر گره یک درجه مرکزیت

-می پیدا را هاگره یربه سا یممستق اتصال يبرا یشتريب یتقابل يگره مرکز یکشبکه است. 

 ینحسـ  ی،(عباس دهد قرار تأثیر تحت را اطالعات جریان گلوگاهی عنوانبه تواندمی و کند

                                                                                                                   
1. NodeXL & VOSviewer  
2. Threshold  
3. Exponential regression  
4. Power regression  
5. Lotka’s law 
6. Waring distribution 
7. Schubert & Braun 
8. Degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, ego network  
9. Average path length or mean distance, diameter, component, density, clustering coefficient  
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قضــاوت  یـق از طر یــابی، ارزشـبکه  یکـی نزد یــتدر سـنجش مرکز ). 2012 یدسـدورف، و ل
-کوتـاه  طول میانگینسنجه  این و گرفتهصورت  یگرد هاي گرهبه  گره یک یکیدرباره نزد

 شـاخص  ایـن . دهـد مـی  نشـان  را شبکه در موجود هايگره یرآن گره و سا یانم 1مسیر ترین
 یـانگین و م یشـتر ب یکینزد معنايبه  باالتر ارقام آن در که بود خواهد یک و صفر بین عددي
). 2012 یدســدورف،و ل ینحســ ی،عباســ؛ 2010نیــومن، کمتــر خواهنــد بــود ( هــاي واســطه
 تـرین کوتـاه  بـین  در گـره  آن کـه  شـود می اطالق دفعاتی تعداد به گره یک بینیت مرکزیت
 و صـفر  بـین  عددي همواره بینیت، مرکزیت مقدار. گیردمی قرار هاگره جفت بین مسیرهاي
 همـه و  آیـد نمی پیش شبکه در خاصی اتفاق هیچ گره حذف با صفر، حالت در است؛ یک
 حالت در اما رود؛نمی بین از میانشان کوتاه فواصل حتی و مانندمی باقی متصل هم به هاگره
 توانـد مـی  خـود  گـره  ایـن  صـورت  این در که دارد قرار استراتژیکی موقعیت در گره یک،

 صـورت  در و باشـد،  برخـوردار  فـردي منحصـربه  موقعیـت  از و بـوده  عطف نقطه کاندیداي
ل، گره حذف هـا گـره  ایـن  واقع، در. شد خواهد قطع همدیگر با کلی به او اطرافیان رابطه پ 
(هانسـن،   باشـند مـی  دارا را آنهـا  ارتباطـات  افـزایش  یـا  و هـا گره سایر کردن منزوي توانایی
گـره   یـک  یـت مرکز). 2012 لیدسـدورف،  و حسین عباسی،؛ 2010 ،2یتو اسم یدرمناشنا

زده  ینکه با آن متصل شـده اسـت، تخمـ    ییها گره یگرد یتمجزا از مرکز تواند یخاص نم
را مشـخص کنـد کـه     ییها تالش دارد گره یژهبردار و یتمرکز، سنجه راستا همین درشود. 
 در هرچند ها گره این. شوند یقدرت م يقدرتمند در شبکه، دارا يها واسطه ارتباط با گره به
 بـاال  رتبه داراي و قدرتمند هاي گره با که ارتباطی واسطه  به ولی دارند، کمی ارتباطات ظاهر
 را سـنجه  ایـن  بخـواهیم  اگـر . شـوند  می محسوب قدرتمند هاي گره عنوان به کنند، می برقرار
 یسـتند، ن یکسـانی  هاي ارزش يشبکه دارا یوندهايکه همه پ ئیمبگو یدبا یم،شرح ده ترساده
از ارزش  پیونـدها  یرسا نسبتدارند به ارتباطشبکه  یرگذارتأث هايکه با گره پیوندهاییبلکه 
 هايگره با که هستند هاییگره باالتر، ویژه مقادیر با هايگره بنابراین، .برخوردارند يباالتر

                                                                                                                   
1. Shortest path 
2. Hansen, Shneiderman & Smith  
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 اسـت  یـک  و صـفر  بین عددي همواره نیز سنجه این مقدار. اندکرده برقرار پیوند تأثیرگذار
 کـه  کنـد مـی  ایجـاد  زمـانی  عامـل  یـک  خصوصی شبکه). 2011 ،1ینآلتمن و حس ی،(عباس
 هـاي (گـره  دارنـد  پیونـد  آن بـا  مسـتقیماً  که هایی(خود) و گره 2اگو گره حاوي تنها شبکه،
و  یدرمن؛ هانسـن، اشـنا  1393 یـی، و گرا یجهرمـ  بصـیریان ( یابندحضور  3)،آلتر یا غیرخود
 شبکه در اطالعات ترسریع انتقال امکان شبکه در کوتاه مسیر طول یانگین). م2010 یت،اسم
 یک اعضاي بودن نزدیک چگونگی از مفهومی عدد این دیگر، سخن به. آوردمی فراهم را

 شـبکه  در زیـادي  هـاي گـره  باشد، باال شاخص این اگر. دهد می دستبه همدیگر به اجتماع
 شـود  می برقرار ارتباط بیشتر هاي واسطه طریق از و شناسند نمی را همدیگر مستقیم اجتماعی،

ــ بصــیریان( ــی،و گرا یجهرم ــنا 1393 ی ــن، اش ــم یدرمن؛ هانس  و عبــادي؛ 2010 یت،و اس
 شـود  مـی  داده نشـان  نهایـت  بـی  تـا  یک از عددي با که شبکه یک قطر). 2015 ،4اسیفائرووا
 یـک  از تـا  هسـت  نیاز چندگام عبارتی،به است؛ بزرگ چقدر شبکه آن که است این بیانگر
هـاي شـبکه    ترین فاصله میان دورترین گـره  قطر به طوالنی. رفت دیگر طرف به شبکه طرف

 در. شـود  مـی  انجـام  تـر  سـریع  ارتباطـات  توزیع باشد، تر کوتاه شود که هرچه از هم گفته می
 عمـل  ایـن  و یابـد مـی  کـاهش  نیـز  شـبکه  تراکم کند پیدا افزایش شبکه قطر هرچه حقیقت،
؛ 1392و عصـاره،   سـهیلی ( شود می شبکه کل و ها گره بین در اطالعات جریان کندي باعث

ــومن، 2010 یت،و اســم یدرمنهانســن، اشــنا ــه مؤلفــه. )2010؛ نی  و شــبکه از زیرگروهــی ب
 یـا  مسـتقیم  پیونـد  یـک  طریـق  از گـره  هـر  آن در کـه  شـود می اطالق هاگره از ايمجموعه
 توانـد یشـکل و انـدازه مؤلفـه مـ     ین،بنابرا شود.می متصل دیگر گره به پیوندها از ايزنجیره
 ي،مـنش و ارشـد   (عرفـان  دهد نشان را شبکه هايگره بین ارتباط برقراري موانع و هافرصت
 پیونـدهاي  تعـداد  نسـبت  و شبکه هايگره داخلی اتصال میزان نشانگر شبکه چگالی). 1394
 و صـفر  بـین  عـددي  همـواره  شـاخص  این. است شبکه در ممکن پیوندهاي تعداد به موجود
 شـبکه موجـود در   هـاي گره از یک هر که است این بیانگر یک چگالی شاخص. است یک

                                                                                                                   
1. Abbasi, Altmann & Hossain  
2. Ego  
3. Alters  
4. Ebadi & Schiffauerova  
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و  یلی(سـه  اسـت  برخـوردار  بـاالیی  انسـجام  از شـبکه  و بوده متصل دیگر هايگره تمامی به
است کـه   یندهنده انشان بندي خوشه ضریب). 1394 ي،منش و ارشد ؛ عرفان1392عصاره، 
بـه   هـا گـره  ینکـه هـم متصـل هسـتند و احتمـال ا    مورد نظر تا چه حد به گرهاطراف  هايگره
 یمحلـ  یبضرا یانگیندر کل شبکه از م یبضر ین. اسنجد یتعلق داشته باشند را م يا خوشه
شده  يبند مقدار باال باشد، شبکه در اطراف چند گره خوشه ینکه ای. هنگامشود یحاصل م

 حـداکثر  و صفر حداقل با مقداري داراي نیز شاخص این. یماست و چند خوشه متمرکز دار
شـبکه   يهـا  رهدر کـل گـ   یونـدها آن اسـت کـه پ   يمعنابه عدد این بودن پایین. باشد می یک
 شـبکه  چگـالی در شـبکه و بـا شـاخص     یاند. شـاخص مـذکور معـرف همبسـتگ     شده یعتوز

 يهـا  شـاخص تـراکم   ینواقع، ا دراست.  یاترگو چگالیدارد، اما از شاخص  یاديشباهت ز
). 2015 اسیفائرووا، و عبادي؛ 1394 ي،و ارشد منش عرفان( دهد یدر شبکه را نشان م یمحل
افـراد در   یـان م یاجتمـاع  ییآشـنا  یـره که زنج شود یجهان کوچک عنوان م یدهپد یهنظر در

 1967 سـال  در 1میلگـرام  عمـل  بـا  کوچـک  جهان شبکه ایدهطور عام کوتاه است.  جهان به
 هـاي که در شبکه کرد عنوان یدانیم هايآزمایش سريیک طریق از وي. است ردیابی قابل
 پـنج  بـه  تنها متوسط طوربه دلخواه، یبه شخص یدنرس براي ینکره زم يرو بربزرگ  یلیخ
 درجـه  شـش « به اجتماعی هايشبکه تحلیل ادبیات در ویژگی این. نیازمندیم واسطه شش تا

 ویژگـی  بنديفرمول باتالش کردند  یلگرامو م 2تراورز پیرو آن. است شدهمعروف  »جدایی
 نـاهمگون  بـزرگ  هـاي  جمعیتاز  فرد دو یتصادف ارتباط احتمال محاسبه به کوچک جهان
ارتباطـات   يدارا هـایی  خوشـه از  متشکل کوچک جهان هايشبکه رهگذر، این از. بپردازند
هـر جفـت از    یانوجود دارد که ارتباطات م يارتباطات سراسر یهستند و تعداد اندک یمحل

 یربـاال و طـول مسـ    یـی گرا هـا خوشـه   نوع شبکه یندر ا که طوري کند، به یم یکشبکه را نزد
  :شود می استفاده زیر رابطه از سنجه این محاسبه برايمان وجود دارد. أکوتاه تو

                                                                                                                   
1. Milgram  
2. Travers  
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

� = ����� ���������������� ����� ,���������~ ln(�)ln(�) ,��������~ �� , ��
= ���������������� �������������������  

 یـانگین (م هـا  گـره  همسـایگان  تـرین  نزدیـک  تعداد kها،  برابر با تعداد گره n ینجا،ا در
 ضـریب  CCrandomو  یکوتاه تصـادف  یرمس طول متوسطبا  برابر APLrandom)، ها    درجه گراف
ــهشــبکه  یــکاســت. اگــر  تصــادفی بنــدي خوشــه ــهنظر ب ــور ی باشــد، آنگــاه:  یــکنزد مزب ��������� ��������� ≈ 1⁄، �������� ≫ ��و  �������� > ــامال 1 و  یی(آقــــ

 اسـیفائرووا،  و عبـادي ؛ 2010 ،1وانـگ  و هونـگ ؛ 2005و همکـاران،   یو؛ ل1394همکاران، 
2015(.  

  
  )2017، 2ی (تانگ، چنگ و چناجتماع يها گوناگون شبکه هاي پیکربندي. 1 تصویر

 یبکوتاه، ضـر  یسرمتوسط طول م یکی،نزد یتمرکز ینکها یلتوجه است، به دل شایان
 یـو هسـتند (ل  سنجششبکه قابل  یاصل مؤلفه درجهان کوچک  یدهو محاسبه پد يبند خوشه

                                                                                                                   
1. Hung & Wang  
2. Tang, Cheng & Chen   
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 هـاي  سـنجه  تحلیل یزپژوهش ن ینا درلذا،  ؛)2015 اسیفائرووا، و عبادي؛ 2005و همکاران، 
  .گرفته است صورت اصلی مؤلفه در فوق
  پژوهش هاي یافته

 شــناختی جمعیــت وضــعیت و علمــی مقــاالت تولیــد رونــد) 1 پرســش
 است؟ چگونه ایران در دیجیتالی هاي کتابخانه پژوهشگران
 وسـیله  بـه  شـده  تـألیف  مقـاالت  تعـداد  دهـد،  مـی  نشـان  هـا  داده تحلیل از حاصل نتایج
 ایـن  از کـه  رسـد  مـی  مـدرك  677 بـه  دیجیتالی هاي کتابخانه موضوع با ایرانی پژوهشگران
 هـاي  همـایش  مقالـه  به درصد 23/33 و هستند فارسی مجالت مقاالت درصد 44/52 تعداد،
 هـاي  همـایش  مقالـه  بـه  درصد 5/6 و زبان انگلیسی مجالت مقاالت به درصد 83/7 داخلی،
 1376 سـال  از تولیدات این است، نمایان 2 تصویر در که طور همان. دارد اختصاص خارجی
 ایـن  تولید که  اي گونه به ، گشته برخوردار هندسی نمایی رابطه یک از آنها رشد و شده آغاز
 و گرفتـه  خـود  بـه  بیشـتري  شـتاب  یکبـاره  بـه  1386 سال از ویژه به اخیر هاي سال در مقاالت
 از 1392 و 1390 هـاي  سال که طوري است، به مقاالت کمیت افزایش سمت به کلی گرایش

 رشـد  نـرخ  بیـانگر  نمـایی  رگرسـیون  بررسی نتایج میان، این در. اند بوده ها سال پرتولیدترین
R2  7652/0 تعیین ضریب با مقاالت درصدي 22/23 متوسط ساالنه

 انتشـار  میـانگین ( است =
 تـألیف  در پژوهشـگر  716 دیگر، دیدگاه از). باشد می 85/33 با بابر سال هر ازاي به مقاالت
 تشـکیل  زنـان  را مـابقی  و مردان را نگارندگان درصد 59/52 که اند داشته مشارکت مقاالت
. اسـت  چشـمگیرتر  خـارجی  و داخلـی  همایشـی  مقاالت در نسبت اختالف این البته. اند داده
 ایـن  بـه  را بیشـتري  توجـه  1390 از تـر  قبل هاي سال به نسبت زنان که دهد می نشان 2 تصویر
 لگـاریتم  برمبنـاي  پژوهشـگران  تعـداد  رشـد  نـرخ  نیز بخش این در. اند داشته معطوف حوزه
R2  8171/0 با) 2496/0( تابع نماي توان به 1 طبیعی

متوسـط   رشد نرخ این که شد محاسبه =
 هـر  پژوهشـگران  تعـداد  میانگین صورت به دیگر، سخن به. است درصد 35/28 ساالنه معادل

  .است قبل سال پژوهشگران تعداد برابر 28/1 ساله
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

  
  ایران دیجیتالی هاي کتابخانه حوزه پژوهشگران و علمی مقاالت تولید روند. 2 تصویر

 مقـاالت  تعـداد  بـر ) 1292( پژوهشـگران  نـام  تکـرار  تقسـیم  بـا  گفت، توان می کل در
 طـور  بـه  مقـاالت  از یـک  هـر  که است این مفهوم به که شود می حاصل 908/1 عدد ،)677(

 و انفـرادي  نویسـندگی  الگوهاي سهم. اند شده نوشته پژوهشگر 2 همکاري حدود با متوسط
. اسـت  شـده  مـنعکس  3 تصـویر  در ایـران  دیجیتـالی  هـاي  کتابخانـه  حـوزه  مقـاالت  گروهی

 2 الگــوي و درصــد 73/39 بــا اي نویسـنده  تــک الگــوي شــود، مـی  مشــاهده کــه طــور همـان 
. انـد  بـوده  نویسـندگی  الگوهـاي  تـرین  رایـج  مقـاالت،  کـل  از درصـد  22/37 بـا  نویسندگی
 چنـد  یـا  2 علمی مشارکت طریق از مقاالت درصد 27/60 که کرد اذعان توان می همچنین،
 کـه  شود می مشاهده نویسنده 7 با خارجی همایش مقاله یک تنها. اند شده نگارش پژوهشگر
  3 و 2 الگوهــاي بــر ایــن، افــزون  .اســت پذیرفتــه صــورت آن در علمــی همکــاري بیشــترین
 تـرجیح  دیگـر  الگوهـاي  بـه  خارجی هاي همایش و انگلیسی مجالت مقاالت در نویسندگی
  . اند شده داده
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  ایران دیجیتالی هاي کتابخانه حوزه مقاالت گروهی و انفرادي نویسندگی الگوهاي فراوانی توزیع. 3 تصویر

 شـده  گـذارده  آزمون بوته به لوتکا قانون با مقاالت پدیدآورندگان باروري ادامه، در
 معـادل  یتـوان  یونرگرس معادله دردست آمده  توان به که شود می استنباط 1 جدول از. است
 پژوهشـگران  کامـل  شـمارش  در نیـز  واول)  پژوهشـگر (فقـط   1مسـتقیم  شمارش در 831/1

 یهمبسـتگ  ین،. همچناست 2توان لوتکا دورتر بوده و همچنان کوچکتر از عدد  به) 886/1(
و  اسـت  نـاچیز  خیلـی با قـانون لوتکـا    هشد بینی پیش رقم و اي مقاله n پژوهشگران تعداد یانم

 قـانون  پـس  ،از تعداد پژوهشگران مشـاهده شـده اسـت    یشترتعداد پژوهشگران مورد انتظار ب
. گیـرد  یقرار نم ییدو مورد تأ نیست صادق بررسی مورد حوزه مقاالت تولید مورد در لوتکا
مقـاالت   نگـارش بـوده و   یتحوزه در اقل ینو هسته ا پرتولید پژوهشگران فراوانی عبارتی، به
درصــد  36/96 کــه يطــور اســت، بــه  هشــد توزیــعاز پژوهشــگران  یشــتريدرصــد ب بــین در

  اند. کرده یددرصد از مقاالت را تول 87/78پژوهشگران 
   

                                                                                                                   
1. Straight count  
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

  لوتکا نونبا قا یرانا یجیتالید يها حوزه کتابخانه مقاالت مقایسه و مقاله هر براي پژوهشگران فراوانی توزیع. 1 جدول
  نویسندگان تمام احتساب با  اول نویسنده احتساب با

 فراوانی
  مقاالت

 تعداد
  پژوهشگران

n يا مقاله  

 قانون
  لوتکا

 فراوانی
 مقاالت
  (الف)

 تعداد
  پژوهشگران

n يا مقاله 
  (ب)

 قانون
  لوتکا

  ب×الف
 از درصد
 کل

  پژوهشگران

 درصد
 کل از

  مقاالت

 درصد
 تجمعی
  پژوهشگران

 درصد
 تجمعی
  مقاالت

1  294  -  1  485  -  485  74/67  54/37  74/67  54/37  
2  71  74  2  125  121  250  46/17  35/19  2/85  89/56  
3  16  33  3  47  162  141  56/6  91/10  76/91  8/67  
4  18  18  4  22  30  88  07/3  81/6  83/94  61/74  
5  4  12  5  11  19  55  53/1  26/4  36/96  87/78  
6  4  8  6  8  13  48  12/1  72/3  48/97  59/82  
7  2  6  7  2  10  14  28/0  08/1  76/97  67/83  

10  1  3  8  3  8  24  42/0  86/1  18/98  53/85  
15  1  1  9  4  6  36  56/0  79/2  74/98  32/88  
23  1  1  10  3  5  30  42/0  32/2  16/99  64/90  
25  1  0  11  1  4  11  14/0  85/0  30/99  49/91  
-  -  -  14  1  2  14  14/0  08/1  44/99  57/92  
-  -  -  16  2  2  32  28/0  48/2  72/99  05/95  
-  -  -  31  1  1  31  14/0  4/2  86/99  45/97  
-  -  -  33  1  0  33  14/0  55/2  100  100  

y = 155.28x-

1.831=155.28/x1.831≠2 
R² = 0.8932  

y = 265.09x-

1.886=265.09/x1.886≠2 
R² = 0.8812 

  

  
با توجه به تعـداد   ،دارد ایناز  حکایت نگیوار عیتوز شاخص نیتخم از حاصل نتایج

پژوهشگر  639 حدود اند،کرده یدرا تول یفیتأل مقاله یککه حداقل  یپژوهشگر بالفعل 716
 یفدسـت بـه تـأل    یجیتـالی د هايکتابخانهدر حوزه  توانندیوجود دارند که م یرانبالقوه در ا
  .بزنند مقاله

T = 716 (1 - (485 / 716)) / (1 – 2 (485 / 716) + (485 / 716) / (677 / 716)) = 
638.74 ≈ 639 
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 هـاي  کتابخانه علمی جامعه در تأثیرگذار و پرکار پژوهشگران) 2 پرسش
 هستند؟ کسانی چه ایران دیجیتالی
مقالـه در   صـاحب  پژوهشگر 716 يعملکرد فرد یبررس پژوهش این اهداف دیگر از
 و پرکـارترین  معرفـی  بـر  نـاظر ، 2 جـدول . اسـت  یرانا دیجیتالی هايکتابخانه یعلم اجتماع

 تحلیـل  خـرد  هـاي  سـنجه  و مقـاالت  تولیـد  لحاظ به  بررسی مورد حوزه افراد تأثیرگذارترین
منـدرج   ارقـام طورکـه از   . هماناست نت آي سی یو افزارنرم از استفاده با اجتماعی هاي شبکه

ــندر  ــ  ای ــدول برم ــد، یج ــوب آی ــوروز یعق ــد ي،ن ــورعل يمه ــافظ یپ ــع ی،ح ــا یدس  ییرض
 یدشـده سهم از تعداد مقاالت تول یشترینبا ب یانارک ینعمت یالو ل یعیصم یترام آبادي، یفشر

در  یريحساب آمده و نقش چشـمگ  پژوهشگران به ینجزو پرکارتر ها یشدر مجالت و هما
ــرو ــته  اشــاعهو  یجت ــذکور در کشــور داش ــد.  حــوزه م ــاسان ــنجه براس  درجــه مرکزیــت  س

 آبـادي،  شـریف  رضـایی  سـعید  نـوروزي،  یعقوب ی،حافظ علیپور مهدي چون پژوهشگرانی
ــه ــین فاطم ــرد، نوش ــت ف ــاحی، اهللا رحم ــد فت ــور حام ــافظی علیپ ــا و ح ــا رزازي محمدرض  ب
 مرکزیـت  بـا  و  داشـته  پژوهشـگران  دیگـر  بـا  را تألیفی هم بیشترین خویش، پذیري مشارکت
-بـه  درحقیقـت  و گشـته  برخـوردار  سـایرین  میـان  در باالیی نفوذ و محبوبیت از بیشتر درجه
 کـه  دهـد مـی  نشـان  یافته این دیگر، منظر از. شوندمی شناخته شبکه غیررسمی رهبران عنوان
ــدکی درصــد ــاد درجــه مرکزیــت داراي پژوهشــگران از ان  داراي پژوهشــگران ســایر و زی
  ).4 تصویر( هستند) ایزوله یا یفیتأل هم بدون پژوهشگران( درجه فاقد یا کم درجه مرکزیت

  
  ایران دیجیتالی هاي کتابخانه حوزه پژوهشگران درجه مرکزیت توزیع. 4 تصویر
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 فقـط  یکـی نزد یـت پـژوهش، سـنجه مرکز   یشناسـ  در روش شده ارائه مطالببه  نظر با
 حـائز  کـه نفـر   20 از بـیش  یگشـت کـه اسـام    یـل تحل یپژوهشگران عضو مؤلفـه اصـل   يبرا
 قـدرت  از زیـاد  نزدیکـی  شـاخص  بـا  هاییگرهاست.  آمده 2در جدول  شدند برتر هاي رتبه

 سـایر  بـر  آنها پذیريدسترس و بوده برخوردار شبکه در تريفراوان مرکزیت و تأثیرگذاري
 یـع و توز پراکنـی یعهشـا  یـاز پژوهشـگران از امت  یـن ا واقـع،  دراسـت.   یشـتر شـبکه ب  هـاي گره

 جـایی جابـه  توانـایی و بـا   بـرده پژوهشگران در شـبکه بهـره    یرنسبت به سا یشترياطالعات ب
 یگـران از د تـر  یعخـود سـر   اینکـه  بـر   مضـاف  دیگـر،  سـویی  بـه  شبکه سوي یک از اطالعات

 اطالعـات  جهـان  از همگـانی  درك ایجـاد  در نیـز  مهمی گام کنند، یم یافتاطالعات را در
درجـه، اغلـب افـراد گمنـام و کمتـر       یتبرخالف مرکز کهاست این جالب نکته. دارند یبرم

 این دالیل از یکی شاید .اند در شبکه برخوردار شده يباالتر یکینزد یتاز مرکز یزمشهور ن
 بینیـت  مرکزیت افراد گمنام و مشهور برقرار شده است. یانباشد که در م يقو هاي پیوند امر
آن در شـبکه   یتاز نظر موقع پژوهشگر یتاهم دهنده نشان ساختاري، خصیصه یک عنوانبه

 ي،نـوروز  یعقـوب  ی،حـافظ  یپـور عل يچون مهد یپژوهشگران سنجه، این درخصوصاست. 
 حیـاتی  و ممتـاز  موقعیـت  در نیـا  یمو فاطمه فهـ  فرد ینفاطمه نوش آبادي، یفشر ییرضا یدسع

تـا   اند کرده ایفا هاخوشهو  هاگره اتصال براي را باندروازه یا واسطه یکو نقش  گرفتهقرار 
 بـه و  باشـند اطالعات  یانجر یرمستقیمو غ یممستق کنندهکنترل قدرت، شاخص یک عنوان  به

 پژوهشـگران  52/83 کـه  داد نشـان  هـا  یافتـه  براین،  افزونکمک کنند.  شبکه انسجام افزایش
 همچنـین، . هسـتند  شـبکه  در تأثیرگـذاري  قـدرت  فاقـد  و بـوده  صـفر  بینیت مرکزیت داراي
 حـافظی،  علیپـور  مهـدي  حـافظی،  علیپـور  حامـد  به متعلق یژهبردار و مرکزیت نمره بیشترین
اسـت.   عبدالهی زهرا و مجیدي سمیه مقدم، اسفندیاري علیرضا آبادي، شریف رضایی سعید
 جاي بهمحبوب شبکه  نفرات دیگر با خود بیشتر تألیفی هم با پژوهشگران این یگر،سخن د به

تعــداد  نشــانگر اگونــت. انــد افــزوده خــود اشــتهار بــهانزواطلــب  پژوهشــگرانبــا  مشــارکت
 مـورد  پژوهشـگر  بـه  مسـتقیم  پیونـد  یک طریق از تألیفیاست که در شبکه هم یپژوهشگران
 مهـدي  شـد  مشـخص  شـبکه  پژوهشگران اگونت بررسی با یتنها در. اندشده متصل بررسی
و نجـال   یحـافظ  یپـور حامد عل آبادي، یفشر ییرضا یدسع ي،نوروز یعقوب ی،حافظ یپورعل
 یعلمـ  يشبکه همکار یو از ارکان اصل شتهدا یعلم ییآشنا یشتريب نفرات تعدادبا  یريحر
  .آیند یشمار م به
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تألیفی هم شبکه مرکزیت هاي سنجه و مقاالت تولید براساس ایران دیجیتالی هاي کتابخانه حوزه برتر پژوهشگران. 2 جدول  

                                                                                                                   
اند و دیگر  با ** مشخص شده ها . در متن این مقاله، اسامی پژوهشگران رشته علوم رایانه با عالمت * و سایر رشته 1

 هستند.شناسی  و دانش  ران از رشته علم اطالعاتپژوهشگ

داد نام ردیف
تع

 
ت
قاال
م

 
صد
در

 از 
کل

 

  
  نام

 
ت
کزی
مر

 
جه
در

 
ت نام

کزی
مر

 
کی
زدی
ن

 

  002/0  حافظی علیپور مهدي  30  حافظی علیپور مهدي  87/4  33  نوروزي یعقوب  1
  002/0  نوروزي یعقوب  25  نوروزي یعقوب  58/4 31  حافظی علیپور مهدي  2
  002/0  آبادي شریف رضایی سعید  22  آبادي شریف رضایی سعید  36/2 16  آبادي شریف رضایی سعید  3
  002/0  حافظی علیپور حامد  17  فرد نوشین فاطمه  36/2 16  صمیعی میترا  4
  002/0  فرد نوشین فاطمه  16  فتاحی اهللا رحمت  07/2 14  انارکی نعمتی لیال  5
  002/0  حریري نجال  16  حافظی علیپور حامد  62/1 11  نقشینه نادر  6
  002/0  مقدم اسفندیاري علیرضا  15  *رزازي محمدرضا  48/1 10  فتاحی اهللا رحمت  7
  002/0  نیا فهیم فاطمه  14  اسکروچی رقیه  48/1 10  فرد نوشین فاطمه  8
  002/0  حري عباس  14  **حسینی آغافاطمه  48/1 10  ساز زره محمد  9

  002/0  شهبازي فرزاد  14  زرقانی مریم  33/1  9  حریري نجال  10
  002/0  غائبی امیر  13  حریري نجال  33/1  9  مقدم اسفندیاري علیرضا  11
  002/0  کامران آقایی کربال معصومه  13  انارکی نعمتی لیال  33/1  9  *1رزازي محمدرضا  12
  002/0  مرادحاصلی منصوره  13  فیروز یمین موسی  33/1  9  فیروز یمین موسی  13
  002/0  بیات بهروز  12  نیا فهیم فاطمه  18/1  8  العابدینی زین حاجی محسن  14
  002/0  شیري علی  12  العابدینی زین حاجی محسن  18/1  8  حیدري آزاده  15
  002/0  صدیقی زینب  12  حري عباس  18/1  8  امیري طباطبایی السادات فائزه  16
  002/0  مجیدي سمیه  12  مقدم اسفندیاري علیرضا  03/1  7  نیا فهیم فاطمه  17
  002/0  عبدالهی زهرا  12  صمیعی میترا  03/1  7  زاده حسن محمد  18
  002/0  منصورآباد کریمی الهام  11  غائبی امیر  89/0  6  سپهر فرشته  19
  002/0  دیزجی جاللی علی  11  نقشینه نادر  89/0  6  فر جعفري نیره  20
  002/0  نشاط نرگس  11  پریرخ مهري  89/0  6  *کشفی هاجر  21
  002/0  مطلبی داریوش  -  -  89/0  6  مطلبی داریوش  22
  002/0  مجیدي اکبر  -  -  89/0  6  مهرطبایی نقی اشرف  23
  002/0  رمضانی هادي  -  -  89/0  6  پریرخ مهري  24
  -  -  -  -  89/0  6  شریف عاطفه  25



   
  
 

 

 43                  رانیدر ا یتالیجید يها کتابخانه یبر دو دهه مطالعات جامعه علم يجستار

 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 مرکزیت هاي سنجه و مقاالت تولید براساس ایران دیجیتالی هاي کتابخانه وزهح برتر پژوهشگران. 2 جدول ادامه
  تألیفی هم شبکه

ت نام ردیف
کزی
مر

 
ت
ینی
ب

 

ت نام
کزی
مر

 
دار
بر

 
ژه
وی

  

  اگو  یا یخصوص شبکه
  )همکار(پژوهشگران 

 نام

نی
اوا
 فر

صد
در

 از 
 کل

ان
گر
هش
ژو
پ

 

1  
 علیپور مهدي

  883/5824  حافظی
 علیپور حامد

  061/0  حافظی
 علیپور مهدي

  51/2  18  حافظی

  367/5764  نوروزي یعقوب  2
 علیپور مهدي

  37/2  17  نوروزي یعقوب  052/0  حافظی

 رضایی سعید  3
  آبادي شریف

 رضایی سعید  067/4042
  آبادي شریف

 رضایی سعید  047/0
  آبادي شریف

15  09/2  

  133/3259  فرد نوشین فاطمه  4
 علیرضا
 اسفندیاري
  مقدم

  82/1  13  حافظی علیپور حامد  032/0

  54/1  11  حریري نجال  031/0  مجیدي سمیه  033/3052  نیا فهیم فاطمه  5

  031/0  عبدالهی زهرا  2981  مجیدي اکبر  6
 اسفندیاري علیرضا

  40/1  10  مقدم

  40/1  10  نقشینه نادر  030/0  حري عباس  867/2767  حریري نجال  7

 کریمی الهام  2669  زاده حسن محمد  8
  منصورآباد

  40/1  10  فرد نوشین فاطمه  028/0

 نقی اشرف  7/2656  حافظی علیپور حامد  9
  40/1  10  نوکاریزي محسن  023/0  مهرطبایی

  2415  صمیعی میترا  10
 یعقوب
  26/1  9  نیا فهیم فاطمه  023/0  نوروزي

  1710  نقشینه نادر  11
 میترا

  021/0  حیدرتأمینی
 مرتضی
  12/1  8  *عاشورزاده
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ت نام ردیف
کزی
مر

 
ت
ینی
ب

 

ت نام
کزی
مر

 
دار
بر

 
ژه
وی

  

  اگو  یا یخصوص شبکه
  )همکار(پژوهشگران 

 نام

نی
اوا
 فر

صد
در

 از 
 کل

ان
گر
هش
ژو
پ

 

12  
 محسن
  2/1572  العابدینی زین حاجی

 خدیجه
  018/0  سهرابی

 محسن
  12/1  8  العابدینی زین حاجی

  12/1  8  صمیعی میترا  018/0  غائبی امیر  1536  بیگدلی زاهد  13

 اسفندیاري علیرضا  14
  مقدم

 فاطمه  7/1271
  فرد نوشین

  98/0  7  بیگدلی زاهد  017/0

 نفیسه  1085  خسروي فریبرز  15
 یدهقان عسگر  017/0  روا پناهی

  98/0  7  *آبادي فیروز

16  
 علیرضا
  936  *دوست وظیفه

 سیفی مینا
  98/0  7  زاده حسن محمد  017/0  اینالو

17  
 کربال معصومه
  367/834  کامران آقایی

 قارا زینب
  98/0  7  *خلخالی ایمان  017/0  بالغ

 نقی اشرف  017/0  شیري علی  533/805  غائبی امیر  18
  مهرطبایی

7  98/0  

 ساجدي علی  016/0  نیا فهیم فاطمه  367/639  فرنقی مینا  19
  98/0  7  *بداشیان

  015/0  صمیعی میترا  479  گیلوري عباس  20
 محمدشجاع
  98/0  7  *شفیعی

  98/0  7  مقدم شریف هادي  -  -  479  ناخدا مریم  21
  98/0  7  شعاعی شیخ فاطمه  -  -  479  مومنی عصمت  22
  98/0  7  *شیرازي حسین  -  -  -  -  23

 
 افـزار  نـرم  توسط را پژوهشگران تألیفی هم شبکه چگالی و بندي خوشه نماي ،5 تصویر

 علمـی  ارتباطـات  کـه  پژوهشـگرانی  نقشـه،  ایـن  در. اسـت  کشـیده  تصـویر  به ویوور اُاس وي



   
  
 

 

 45                  رانیدر ا یتالیجید يها کتابخانه یبر دو دهه مطالعات جامعه علم يجستار

 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 از کثیـري  بخـش  بـراین،  افـزون . انـد  گرفته قرار هم مجاورت در  اند داشته یکدیگر با بیشتري
 ترسـیم  حلقـه  درون و) قرمـز ( اصـلی  خوشـه  در) تر بزرگ برچسب با( مرکزي پژوهشگران

 بیـرون  یا و جداره در زیاد مرکزیت و تألیفات وجود با که هم افرادي از دسته  آن و اند شده
 مراکـزي  از یـا  و رایانـه  علـوم  چـون  یکسـانی  هـاي  گـروه  از بیشـتر  نیز اند شده واقع حلقه از
 خـود  هـاي  دانشـگاهی  هـم  و هـا  اي رشـته  هم با بسته محیط یک در اند داده ترجیح که اند بوده
 از آنهـا  جامانـدن  و اي جزیـره  هـاي  خوشـه  پیـدایش  مایـه  امـر  این که باشند داشته تألیفی هم

 و مجـاور  پژوهشـگران  تعـداد  همچنـین، . اسـت  شـده  نقشـه  سطح در اصلی مؤلفه به پیوستن
 زیـاد  به کم چگال نمایش جهت نقشه تا گشته موجب مرکزي افراد با محلی مراودات میزان
 بـه  دارند بیشتري مرکزیت که پژوهشگرانی و شود دهی وزن قرمز به آبی هاي رنگ طیف با

  .   شوند مصورسازي قرمز رنگ
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   ایران یجیتالید يها حوزه کتابخانه پژوهشگران تألیفی هم) پایین( چگالی و) باال( بندي خوشه نقشه. 5 تصویر



   
  
 

 

 47                  رانیدر ا یتالیجید يها کتابخانه یبر دو دهه مطالعات جامعه علم يجستار

 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 پژوهشگران تألیفیهم شبکه پیکربندي و ساختار تبعیت میزان) 3 پرسش
 است؟ چگونه کوچک جهان شبکه پدیده از ایران دیجیتالی هاي کتابخانه
 ارائـه  بـه  تنهـا  کـالم  اطالـه  از جلـوگیري  و مقالـه  فضـاي  ضـیق  دلیل به بخش، این در
  ). 3 جدول( است شده بسنده بگذارد نمایش به را شبکه ساختاري هاي ویژگی که جدولی

  ایران دیجیتالی هاي کتابخانه حوزه پژوهشگران تألیفی هم شبکه ساختاري هاي ویژگی. 3 جدول
  شبکه اصلی مؤلفه  شبکه کل  سنجه

  163  716  پژوهشگران تعداد
  -  125  ایزوله پژوهشگران تعداد
  506  1386  )ها یفیتأل هم یزان(م پیوندها تعداد
  939/3  483/2  )یفیتأل تعداد هم یانگین(م درجه مرکزیت میانگین
  104/3  936/1  )یعلم همکاران(تعداد  اگونت میانگین
  -  253  ها مؤلفه تعداد
  06/5  79/4  )یگرافراد به همد یدسترس یانگین(م کوتاه مسیر طول میانگین
  14  -  شبکه  قطر

  019/0  003/0  چگالی
  358/0  602/0  بندي خوشه ضریب

 
 دیجیتـالی  هـاي  کتابخانـه  پژوهشـگران  تـألیفی  هم شبکه اصلی مؤلفه به مربوط نگاشت

 و پژوهشـگر  یـک  دهنـده  نشـان  گـره  هـر  تصـویر،  ایـن  در. اسـت  مشهود 6 تصویر در ایران
 انـدازه  کـه  اي گونـه  بـه  اسـت،  همدیگر با آنها تألیفی هم نحوه گره دو میان موجود پیوندهاي
 یونـدها پهنـا و رنـگ پ   ینیت،ب یتتعداد همکاران و رنگ آنها برحسب مرکز برمبناي ها گره
 .اند شده دهی وزن(درجه)  ها یفیتأل هم یزانبراساس م یزن
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  یرانا یجیتالید يها حوزه کتابخانه پژوهشگران یفیتأل شبکه هم ی. مؤلفه اصل6 تصویر

 يبـرا  يبنـد  خوشـه  یبو ضر فاصله یانگینم هاي سنجهتا  بود این بر اهتمام خاتمه، در
 از درصـــد 51/36 و پژوهشـــگران از درصـــد 76/22 بـــر(مشـــتمل  شـــبکه یاصـــل مؤلفـــه
 یـه نظر یـن برآورد ا جهت یمتقن يها تا داده شود واقع تحلیل مورد) شبکه کل هاي تألیفی هم

 فرمـول  برپایـه . لـذا،  گـردد  یـد عا یحوزه مورد بررس یجامعه علم یفیتأل در مورد شبکه هم
 یجامعـه علمـ   بـراي  18/5 مقـدار  ی،شناسـ  شـده در روش  جهان کوچک ارائـه  دلم سنجش

~���������  .شد محاسبه یجیتالید يها حوزه کتابخانه ln(163)ln(6.208) = 2.78,��������~ 6.208163 = 0.038, ��
= �0.3580.038 = 9.42� �5.062.78 = 1.82�� = 5.18 



   
  
 

 

 49                  رانیدر ا یتالیجید يها کتابخانه یبر دو دهه مطالعات جامعه علم يجستار

 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

  گیري نتیجهو  بحث
 و رفتارها بهتر درك به تواندمی ي،همکار هاي شبکه مثابهبه علمی جوامع به نگریستن

 در را علمـی  جامعه هر بازیگران سایر و گذارانسیاست و کمک نماید جوامع این در روابط
مقالـه   677حاضـر   مطالعه منطق، این با. رساند یاري تراثربخش رفتارهاي تشویق و شناسایی
از  یکلـ  يشـما  یـک ارائـه   جهـت را  )2016( 1395تا سـال  هاي دیجیتالی  کتابخانهاز حوزه 
پژوهش خـود قـرار    دستمایه یرانی این حوزها پژوهشگران تألیفی هم شبکه و علمی یداتتول
  .آمد نائل یرز نتایج به آنها واکاوي با و داد

 انـد  شـده  چـاپ  فارسـی  مجـالت  در مقـاالت  نصـف  از دهـد کـه بـیش    نتایج نشان می
سطح خود  ترین ییندر پا یخارج هاي یشدرصد) و ارائه مقاالت در مجالت و هما 44/52(

کشور مـا اسـت و    یعنوان زبان رسم به یاز آن باشد که فارس یناش یدامر شا یند. انقرار دار
 ضـعف بـا   یانـدک  یسـی انگل یعنـی  یعلـم جهـان    در نگارش مقاالت خود به زبان یسندگاننو

رو بـه   ینوشتن مقاالت حـوزه مـورد بررسـ    يبرا زنان اقبال همچنین، مواجهند؛ زبانی دانش
و  یداخلـ  هاي یشحال، شرکت آنها جهت ارائه مقاالت در هما ینگذارده است؛ با ا یفزون
مسـافت   يو دور یـایی از عوامـل جغراف  یداز سهم مردان است که شـا  تر یینپا یکم یخارج
و  یقتـدق  علـت  دو یـن در ا ینـان گرفته باشد کـه البتـه کسـب اطم    نشأت آنها يبرگزار مکان
 پـارك ) و 1392و همکـاران (  شـعاعی  یخپـژوهش شـ   در. طلبـد  یخود را م جداگانه یبررس

 تولیـد مـرد در نگـارش مقـاالت اشـاره شـده اسـت.        یسندگاننو یشتردرصد ب بر نیز) 2010(
بـا هـر    کـه طـوري بـه  بـوده،  ننوسـا  دچار بررسی مورد هايسال در حوزه این علمی مقاالت
 22/23متوسـط سـاالنه    رشـد  درمجمـوع،  امـا  اسـت؛  کـرده  تجربـه  را نزولـی  یک يصعود
مربـوط بـه    یزهـا وخ افت یندر ا ذکربوده است. نکته قابل  یداتتول ینشامل حال اي درصد
 یزمـان  بازه) 1395تا  1386( دوم دههحوزه در  ینا مقاالتکل  درصد 98/81از  یشب یدتول

 ایـن  وعامل نسـبت داد   یکفقط به  تواننمی را رشدي میزان چنین. است بوده یمورد بررس
 هـاي  رشـته در  یلـی تکم یالتتحصـ  دانشـجویان و  اسـاتید  مجـالت،  یشاز افـزا  تواند یم امر
 اطالعـات  فنـاوري  کـاربردي  توسـعه  برنامـه  برايبا موضوع، اختصاص بودجه کالن  یردرگ

(تسما) در سـال   الکترونیکی محتواي سازماندهی و تولید طرح و 1380 دهه اوایل در(تکفا) 
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متعاقبـاً طـرح    ،1385) در سـال  یـدال (ا یاسالم یجیتالید يها انجمن کتابخانه یلتشک ،1385
 یومو کنسرسـ  1387در سـال   ایـران  ی(حرم) سازمان اسناد و کتابخانه ملـ  یملرقومی حافظه 
بـر   یجیتـالی د يمحتـوا  توسـعه  باالدسـتی  داسـنا  سـایر  یـد تأک و 1389در سـال   یمل يمحتوا

 هـاي  یافتـه از  بخشـی پـژوهش بـا    از قسـمت  ایـن باشـد.   یرفتهپذ یرتأث ،حوزه ینپژوهش در ا
بـر   آنهـا  یراز دارد، مغایرت المللی ینسطح ب در) یند(زودآ فرجعفري و غالمحسینی غفاري،

 یـن در ا یانتشـار مقـاالت علمـ    یجیتـالی، کتابخانـه د  حوزه بودن جوان رغم به که باورند ینا
 یعلمـ  یـدات سال به بعد روند تول ینبوده، اما از ا روروبه یبا رشد مناسب 2006سال  تاحوزه 

 مقاالت درصد 27/60که در سطور قبل به آن پرداخته شد،  طور هماندچار افت شده است. 
 نتـایج  بـا  وديتاحـد  یافته این اند؛ شده تألیف گروهی شکل به و بوده علمی همکاري حاصل
؛ چـن و ژو،  1392 ی،حـافظ  یپـور و عل یدارد (رمضـان  انطبـاق  حـوزه  ایـن  قبلی هايپژوهش

 طــی) 2007( احمــد و میتــال ســینق، یولــ ؛)2010؛ پــارك، 2005و همکــاران،  یــو؛ ل2005
ــان پژوهشــی ــد نش ــه ب دادن ــترک ــاالت  یش ــنمق ــاه در حــوزه ای ــزا پایگ ) درصــد 32/61( لی
 الگـوي  همچنـین، . اسـت پـژوهش حاضـر متفـاوت     یجبـا نتـا   کـه  انـد بـوده  اينویسـنده  تک

 یپـور و عل یرمضـان  یشـین پ هـاي پژوهش در که است اي نویسنده 2 مقاالت غالب نویسندگی
 عنـوان بـه  اينویسـنده  2 و 1 الگوهـاي  به نیز) 2007( احمد و میتال سینق،) و 1392( یحافظ
 از. اسـت  شـده  اذعان دیجیتالی هايکتابخانه حوزه پژوهشگران میان تألیفی هم غالب الگوي
 هم نویسنده 3 به خارجی و داخلی هاي همایش مقاالت در تسامح اندکی با الگو این طرفی،
-ینبـ  يهـا  یشمقـاالت همـا   بررسـی  در) 2005( همکاران و لیو پژوهش یافته با که رسد می
 کمیـت  یشافـزا  همچنـین، . اسـت  منطبـق  یکـا برگزار شده در آمر یجیتالیکتابخانه د یالملل

 سـاالنه  رشـد  يدرصـد  13/5 یانگینم اختالفو  یفیمقاالت تأل یفزون با همراهپژوهشگران 
ــه مقــاالت  پژوهشــگران ــ یســندگانروزافــزون نو گــرایش مؤیــدنســبت ب ــه انجــام  یداخل ب
 یحـافظ  یپـور و عل رمضـانی کنـد اسـت.    یلـی رونـد خ  یـن ا یول است،مشترك  يها پژوهش

 یشکـه گـرا   انـد  دادهنشـان   681/0 يهمکار یبضر شاخص نیانگیم ین) هم با تخم1392(
 یـن اسـت. البتـه ا   یافتـه  افـزایش  یـر اخ يهادر سال یفیتألهم یدهحوزه به پد ینپژوهشگران ا

از  یکـه آن هـم حـاک    اسـت  هبـرآورد شـد   3/0) معـادل  2006پهلو ( مقدار در پژوهش فرج
  بوده است. یمقاالت گروه یفبه تأل یسندگاننو یینپا نسبت به تمایل
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از قـانون لوتکـا    پژوهشـگران  علمی مقاالت یعکه توز کردآشکار  ها تحلیل ی،طرف از
پژوهشگران فعـال در   که نمود تببین گونه این توان می را آمده  دست به نتیجه. کند ینم تبعیت

را منتشـر   یشـتري تـا مقـاالت ب   انـد  نکرده عملحوزه چندان موفق  ینا یعلم یداتعرصه تول
 ایـن  دلیل. اند کرده تولید را علمی مقاالت تعداد کمترین یسندگان،تعداد نو بیشترینکنند و 
 ایـن  در بیشـتر  هـاي پـژوهش  انجـام  براي ایران در موضوعی متخصص فقر به توانمی را امر
 احمـد  و میتـال  سـینق، پـژوهش   هـاي یافتـه  بـا  نتیجـه  این. داد نسبت آن بودن جوان و حوزه

 هـاي کتابخانـه  حوزه پژوهشگران براي لوتکا قانون آنها پژوهش در. دارد همخوانی) 2007(
 يبـرا  ینـگ وار یاحتمـال  یـع شـاخص توز  یبررسـ  بـر ایـن،   افـزون  . است شده رد دیجیتالی،
پژوهشگر  639نشان داد، حدود  دیجیتالی هاي کتابخانهحوزه  یدآوريپد يالگوها یفتوص

ارقـام   یـن ا مقایسـه . ینـد پژوهش نما یادشدهرا دارند که در حوزه  یتقابل این یرانبالقوه در ا
اسـت.   وارد تـازه  پژوهشگران به نسبت حوزه این کارشناسانتعداد  یانم یقشکاف عم یانگرب
 داشـتند،  حضـور  جامعـه  در بیشـتري  مقـاالت  بـا  موضـوعی  خبرگـان  تعـداد  اگـر  عبارتی، به
ــگ عــدد کــه باشــیم داشــته را انتظــار ایــن توانســتیم مــی ــاالتر وارین  تعــداد یعنــی 716 از ب

 ایـن  شـبکه از انحطـاط   یموضـوع  خبرگـان  خـروج  صـورت  در تا باشد بالفعل پژوهشگران
  .شود یريجلوگ حوزه

شـبکه  مرکزیـت  و تولیـد  هـاي شـاخص  یتمام یازامت یانگینم احتسابو با  در مجموع
 یدسـع  ي،نوروز یعقوب ی،حافظ یپورعل يمهد ترتیببه که کرد بیان توانمی اجتماعی، هاي
 صـمیعی،  میتـرا  حافظی، علیپورحامد  یري،نجال حر فرد، ینفاطمه نوش آبادي، یفشر ییرضا
 مقـدم،  اسـفندیاري  علیرضـا  مجیـدي،  اکبـر  زاده، حسـن  محمـد  نقشـینه،  نـادر  نیا، فهیم فاطمه
 موسـی  انـارکی،  نعمتـی  لـیال  فتـاحی،  اهللا رحمـت  بیگدلی، زاهد العابدینی، زین حاجی محسن
 نقـی  اشـرف  گیلـوري،  عباس نوکاریزي، محسن رزازي، محمدرضا غائبی، امیر فیروز، یمین

 مرتضی دوست، وظیفه علیرضا پریرخ، مهري اسکروچی، رقیه حسینی، آغافاطمه مهرطبایی،
 سـی جرگـه   در یـري ام ییالسادات طباطبا و فائزه یرازيش ینساز، حس محمد زره عاشورزاده،
را  یجیتـالی د هـاي کتابخانـه  مطالعاتی حوزه علمی مرجعیت که هستند پیشگامی یرانیا چهره
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 ینبسط ا در. کرد یاد شبکهدر  1اطالعاتقطب  عنوان تحتاز آنها  توانمیبرعهده دارند و 
 ویـژه  بـه  یشـتر ب مقاالت یدتول بر افزون  نامبردهکه پژوهشگران  کرد استدالل توان یم مطلب،
 بیشـتر  روابط ،یپژوهشگران مؤلفه اصل یرسا هب زیاد یريپذ دسترس یتقابل مشترك، تمقاال
از پژوهشـگران   کثیـري تعـداد   بـا  یعلمـ  ییآشـنا  ،در شبکه مرکزيافراد قدرتمند و  یربا سا

ــ تبــادلو  اتصــالدر  پررنگــی نقــشبــا آنهــا،  همکــاري وشــبکه  و  هــا مؤلفــه یناطالعــات ب
-حفـره  یجـاد از ا 2یارتباط هاي تنگناخود در  گريمیانجی باو  کرده ایفا جدگانه هاي خوشه

و  یزولـه ا هـاي  مؤلفـه  لحـاق بـا ا  نهایـت  در و انـد  آورده عمـل بـه  یريجلـوگ  3ساختاري هاي
 و رمضـانی ( پیشـین  هاي پژوهش. اند یدهحوزه قوام بخش ینا یکوچک به انسجام شبکه علم

ــور ــافظی، علیپ ــ1392 ح ــعاعیخ؛ ش ــاران یش ــاهرخی،؛ 1392 ،و همک ــوروزي؛ 1393 ش  و ن
 نـوروزي،  یعقـوب  از نیز) یندزودآ فر،جعفري و غالمحسینی غفاري،؛ 1395 خدادادشهري،

 اسـفندیاري  علیرضـا  حریـري،  نجـال  فـرد،  نوشـین  فاطمه نبوي، فاطمه حافظی، علیپور مهدي
 با همکاري بیشترین داراي و پراستناد پرتولید، پژوهشگران عنوان به زاده حسن محمد و مقدم 

  .اند برده امن پژوهشگران سایر
 4تـوانی  توزیـع  قاعده از پژوهشگران تأثیرگذاري قدرت که است حالی در موارد این 
 تـوان مـی  عبارتی،به) همسو است. 2005و همکاران ( یول پژوهش نتایجکه با  کندیم یرويپ

 دراسـت.   5مقیاس آزاد شبکه نوعی دیجیتالی، هايکتابخانه حوزه تألیفیهم شبکه که گفت
 یندنبالـه سـنگ   یـک به راسـت بـا    6چولگی داراي  ها گره درجه مرکزیت توزیعها  شبکه ینا

بـوده و   یـانگین کمتـر از م  ايدرجـه  داراي هـا گـره  از ايکه بخش عمـده  یمعن ینا بهاست. 
سـاختار معمـوالً    یـن هستند که ا یانگینبرابر م ینچند یارتباط ياز اعضا دارا معدوديتعداد 
 برقـراري  بـراي  هـا انتخـاب  در تـرجیح  و شـبکه  جمعیـت  رشـد  زمـان هـم  یزمدو مکـان  یجهنت

 ینی،شــور یلــیو خل يالبــرز محمــودزاده،در  نقــل( اســت) ترجیحــی(ارتباطــات  ارتباطــات
                                                                                                                   
1. Hub information 
2. Communication bottlenecks  
3. Structural holes  
4. Power-law distribution 
5. Scale-free network 
6. Skewness 
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 هـاي  پـژوهش  تنـوع  بـه  شبکهو منتفذ در  یديپژوهشگران کل از زیادي تعداد وجود). 1393
افـراد نسـبت بـه     یـن تعـداد ا  رفت، سخن که طور همان افزود، خواهد یجیتالید هاي کتابخانه

هسـتند کـه    یو مراکـز پژوهشـ   هـا  دانشگاه علمی یأته ياز اعضا بیشترکل جامعه اندك و 
 صـاحب و مقـاالت مسـتخرج از آنهـا     دانشـجویی  هـاي  نامـه  یانو مشاوره پا ییراهنما یلدل به

و  کاســته شــبکهاز انســجام  علتــی هــر بــهشــبکه  از کــدام هــرکــه خــروج  انــد شــده قــدرت
  .  داشت خواهدرا در بر يساختار يها گسست

 و غالمحســینی غفــاري،؛ 1394 عربــی،( جهــانی ســطح درگرفتــه  صــورت مطالعــات
 این بر گواهی) 2014و همکاران،  یستوپولیوس؛ پاپاخر2011چونگ،  زودآیند؛ فر،جعفري
 ینهزم در پژوهش به یکدیگر با همگام رایانهو علوم   اطالعات علممتخصصان  که است ادعا

از  یشـتر ب رایانـه متخصصـان   آفرینـی  نقـش  یـان م یـن ا درمشغول هسـتند و   یجیتالیکتابخانه د
 درتـوازن   یـن ا ،اسـت  مبرهن نیز 2جدول  درکه  طورهمان یول ،متخصصان اطالعات است

 وکتابـداران اسـت    ییقلمـرو فرمـانروا   یجیتـالی د هـاي  کتابخانـه  حیطـه  و خورده همبه یرانا
 هـاي کتابخانـه  بـه  مربوط هايپژوهش در کمی بسیار نقشها  رشته یگرد و رایانه متخصصان
 تصـور  غیرقابـل  هـایی  کتابخانـه  چنـین  توسـعه  آنها کمک بدون که درحالی دارند، دیجیتالی
  .  است

جامعه  یالمللینب يها يکه همکار اند هخود اذعان کرد مقاله) در 2007( یورزو  شارما
 ایـن  در ولـی  ؛بـاال اسـت   یطـور قابـل تـوجه   بـه  یجیتـالی د هـاي  هکتابخانپژوهشگران حوزه 

 در کـه  دارد حکایـت  المللـی  بـین  هـاي  همکـاري  سـطح  بـودن  پـایین  از هـا  بررسی پژوهش،
  به آن اشاره شده است.  یز) ن2010) و پارك (2005و همکاران ( یول هاي پژوهش

 يهـا  شبکه یلکالن تحل هاي سنجهپژوهشگران با  یفیتأل شبکه هم یکل ساختار بررسی
 پژوهشـگران  یگربا د مرتبه 48/2 میانگین طور به نویسندگان که است ینا از حاکی یاجتماع
در  هـا  میـانگین  ایـن . رسد یم 1/3به  یمقدار در مؤلفه اصل ینکه ا اند داشته تألیفی هم شبکه،
 در هـا همکـاري  میـانگین  بـر ی) مبن1393( ییو گرا یجهرم یریانبص پژوهش یجبا نتا یسهمقا
 اگونـت  میـانگین  دیگـر،  جانب از. است ترپایین) 67/3( سنجیاطالع حوزه تألیفی هم شبکه
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 دیگـر نفـر   2 یـا  1 بـا  متوسـط  طـور  به پژوهشگران از یک هر که است این گویاي) 936/1(
 تعـداد  و پـایین  شـبکه  در آمـده  وجـود بـه  هايمؤلفه تعداد هرچه. اند داشته مشترك پژوهش
را  ايشـبکه  توانیممی که است موقع آن باشد، هاگره تعداد از بیشتر آمده وجودبه پیوندهاي

از  و بودهگراف متصل واحد ن یک تألیفیهم شبکه ایننشان داد  نتایج. یممنسجم قلمداد کن
 کـه  هسـتند و جامانده از شبکه  یزولهمورد آنها مؤلفه ا 125شده است که  یلمؤلفه تشک 253
 یتـر ناشـ   کوچک هايمؤلفه از برخی تشکیل علت. اند نداشته یگرانبا د یمشارکت هگون یچه

) اسـت کـه   ییدانشـجو  زمـان  اغلب( خاص زمانی برهه یک در هاتألیفیاز محدود بودن هم
 گیـري شـکل  بـه  منجـر  این و اندداشته همکاري براي اندکی فرصت پژوهشگران آن از پس
بـه مؤلفـه    متعلـق  نیزشبکه  پژوهشگران کلاز  درصد 76/22شده است.  کوچک هايمؤلفه
  پـژوهش  در. هسـتند عضـو آن   کلیديو  مولدپژوهشگران  از اعظمی بخش که بودند یاصل
 هــايپــژوهش در نیــز یــورز و شــارمادرصــد اســت.  38عــدد  ایــن) 2005و همکــاران ( لیــو

 یـورز، (شـارما و   انـد را گزارش کـرده  درصد 4/32 و درصد 96معادل  ياعداد ايجداگانه
شبکه حاضـر   یبه عدم بلوغ نسب ینو ا باشند می یشترپژوهش ب ینا یافته) که از 2008؛ 2007

 براینکـه مبنـی  ) 2008؛ 2007( یـورز  و شـارما بـا اظهـارات    یافتـه  ایـن  همچنین،داللت دارد. 
ــدي ــرین کلی ــگران ت ــه در پژوهش ــبکه اصــلی مؤلف ــرار ش ــتند، ق ــوان داش ــندارد. ا یهمخ  ی

 بـرخالف دارنـد.   دیگـران  بـا  کمتـري  فاصـله  ي،و منزو تولید  کم افرادپژوهشگران نسبت به 
 پـایینی  خیلـی ) 003/0( یاز چگـال  بررسی مورد شبکه)، 2007( یورزپژوهش شارما و  یجهنت

پژوهشـگران شـبکه    یبافت و ساختار اجتماع سستیو  کمانسجام  بر دالکه  است برخوردار
 اند،داشته برقراري امکان شبکه در که روابطی کل از درصد 3/0نها ت یگر،د عبارتبه. است

 یبررســ بــراي) 1392( یحـافظ  یپــورو عل یرمضـان  هــاي پـژوهش  در. انــدرسـیده  فعلیــت بـه 
حـوزه   یـن بـا ا  یـر درگ مختلف هاي رشته مطالعه جهت) 2011چونگ ( و یرانیپژوهشگران ا

کوچک و  يها وجود مؤلفه با). 097/0 و 015/0گزارش شده است ( یینشبکه پا چگالی نیز
 میـان  اطالعـات  انتقـال  جریان شبکه، طوالنی قطر همچنین و یینپا یاربس یچگال زیاد، یزولها

 یرمسـ  506شـبکه   ین. در مؤلفه بزرگ اپذیردیصورت م يکند به شبکه داخل پژوهشگران
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 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

فواصـل   یـن ا یـانگین م کـه طـوري بـه  دارد، وجود همدیگرپژوهشگران به  یدسترس يکوتاه برا
 باشـند، داشـته   یعلمـ  ياگر دو پژوهشگر بخواهند همکـار  مبنا، ینبرآورد شد. برا 06/5معادل 
 از یافتـه  یـن کـه ا  باشـند داشـته   یدسترسـ  یکـدیگر پژوهشگر به  4 واسطهبه میانگین طوربه باید

) 2005و همکـاران (  یـو ل پـژوهش  در) 58/6( اصـلی  مؤلفـه  بـراي  شده محاسبه فاصله میانگین
 هـاي کتابخانـه  حـوزه  علمـی  تولیـدات  تـألیفی هـم  شـبکه  کـه  گفت توانیاست. پس، م کمتر

 هنـوز ) اصـلی  مؤلفـه  در حاضرافراد  ین(فاصله دورتر 14معادل  يقطر وجود با ایران دیجیتالی
 یپـور و عل یشبکه در پژوهش رمضان قطر. کندمی تصدیق را میلگرام جدایی درجه شش نظریه
شـبکه   یـن ا یمؤلفه اصل براي بنديخوشه ضریب شاخصبرآورد شده است.  6برابر با  یافظح

 یـا  هـا خوشـه  تشـکیل  بـه  پژوهشـگران  متوسـط  نسـبت  بـه  یـل محاسبه شد که تما 358/0معادل 
 در) 2005و همکـاران (  لیـو  مطالعـه  یجبـا نتـا   یافتـه  یـن . ادهـد مـی  نشان را پژوهشی اجتماعات
شده است. در پژوهش حاضـر،   گزارش 89/0شاخص در پژوهش آنها  ینا یراز است، تناقض
 یکسـان  واسـطه   بـه در شـبکه   موجود یوندهايکه اکثر پ شودیم یرتفس گونه ینمذکور ا ضریب
و انتظـار نسـبتاً    انـد  گرفتـه  شـکل  مشـترك  هـاي پروژه انجام از یا و آنها به وابسته مؤسسه بودن
 پژوهشـگران  ایـن  نیـز  آتی هايپژوهش در تا دارد وجود ییروابط استاد و دانشجو از یمتوسط
 ایـن  در داد. توضـیح  دیگر ايگونهبه توانمی را یافته این. برگزینند تألیفیهم براي را همدیگر
باشـند، بـه    کـرده  تولیـد  مشترکی اثر سومی نویسنده با جداگانه طوربه پژوهشگر دو اگر شبکه

. داشـت  خواهنـد  تـألیفی هـم  یکـدیگر بـا   یـز ن یندهدرصد دو پژوهشگر اول در آ 8/35احتمال 
 همکـاران  جفـت  ینسـبت بـه معرفـ    انـدکی  یلکرد که پژوهشگران تما یانب توان می همچنین،
 آمـدن  وجـود بـه  مـانع امـر خـود    یـن ا کـه دارنـد   را دیگرهمـ  به متفاوت هايپژوهش در خود

 ي. در انتهـا اسـت  هبـزرگ در شـبکه شـد    هاي مؤلفه و ها خوشه یشو افزا جدید هايهمکاري
 کـارگیري بـه  ي،بنـد  خوشـه  یبو ضر فاصله میانگین هايدر شاخص یشترو تعمق ب تأمل باامر، 

که با فرمـول   عددي زیرا، است؛ جایز شبکه این وردشبکه جهان کوچک در م یدهاصطالح پد
 یجنتـا  به یافته این. است یک عدد از بزرگتر) 18/5د (آم دست محاسبه شبکه جهان کوچک به

  است.   مشابه) 2007( یورز) و شارما و 2005و همکاران ( یول يها پژوهش
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 بـراي  پژوهشـگران  تمایـل  رفتـه  هـم  رويکـه   داشـت اظهار  توان می اوصاف، این همه با
 میـان  ضـعیف  ارتبـاط  همچنان ولی است، افزایش به رو پژوهشی اجتماعات و هاخوشه تشکیل
حـوزه کتابخانـه   يو نـوآور  یشترب یادگیري ی،توسعه علم يجد يها و چالش موانع از هاگروه
 هـاي  رشـته  از خصـوص   بـه  متعـدد  هاي تخصص بر نیاز به باتوجه. است ایران در دیجیتالی هاي
 پـژوهش  این هاي یافته نیز غیره، و اطالعات فناوري و رایانه علوم شناسی، ودانش اطالعات علم
 هـاي  گروه تشکیل و متخصصان سایر با همکاري به حوزه این افراد پایین نسبت عالقه به بر مبنی

. گیرنـد  انجام گروهی شکل  به زمینه این در ها پژوهش بیشتر رود می انتظار تخصصی، پژوهشی
 علـت  بـه  منتشرشده آثار بیشتر هرچه غناي و کیفیت افزایش آثاري چنین ملموس نتایج از یکی
 ویـژه  بـه  بـود،  خواهـد  پژوهشـی  گـروه  در تخصص چند حضور و پژوهشگر چند شدن درگیر
   .باشد مختلف هاي سازمان مشارکت سمت به زمینه این در همکاري اینکه

  پیشنهادهاي اجرایی پژوهش
 هـاي  گره به معموالً جدید هاي گره آن براساس که 1ترجیحی پیوست اصل به توجه با
 توان می ،)2012 لیدسدورف، و حسین عباسی،( شوند می متصل باال مرکزیت داراي قدیمی
 جـذب  و همـدیگر  بـا  کلیـدي  و پرکـار  پژوهشـگران  بیشـتر  هرچـه  همکـاري  کـه  کرد بیان

 و باشـد  مـؤثر  آن تـر  گسـترده  پویـایی  و رشـد  در تواند می تألیفی هم  شبکه به جوان نیروهاي
 .آورد فراهم را آینده در جامعه راهنمایی براي جدید ستارگان ظهور زمینه

 هـا،  رشـته  سـایر  نسـبت  به مقاالت تولید در اطالعات علم رشته بیشتر سهم به عنایت با
 بـا  دیجیتـالی  کتابخانـه  عنـوان  تحـت  مشـترکی  اي دوره مجالت و ها همایش شود می توصیه
 تـا  بگیرنـد  شکل حوزه این با مرتبط هاي رشته پژوهشگران و داوران تحریریه، هیأت حضور
 هـاي  پـروژه  ریزي طرح همچنین،. شود میسر آنها در هارشته سایر از پژوهشی مقاالت جذب
 نیـز  درگیـر  هاي رشته بین در علمی هاي انجمن ایجاد و المللی بین خصوص به و ملی مشترك
  .بود نخواهند تأثیر بی

                                                                                                                   
1. Preferential attachment 



   
  
 

 

 57                  رانیدر ا یتالیجید يها کتابخانه یبر دو دهه مطالعات جامعه علم يجستار

 یعصمت مومن/یحافظ پوریعل يمهد/یرمضان يهاد

 تمهیـداتی  اسـت  الزم کشور، از خارج پژوهشگران با علمی همکاري اهمیت به نظر با
-بـین  هـاي همکـاري  و ارتبـاط  بـه  نهادهـا  پژوهشگران تا شود اندیشیده امر متولیان طرف از

 و تسـهیالت  اعطـاي  بـا  تواننـد مـی  زمینه این در ریزانبرنامه مثال، براي شوند. ترغیب المللی
. شـوند  خواسـتار  را پژوهشـگران  همکـاري  المللـی بـین  و ملـی  مشـترك  هـاي پروژه تعریف
 پژوهشـی  و علمـی  مبـادالت  طـرف  کشـورهاي  پژوهشـگران  از دعوت به توانمی همچنین،
 کشـور  داخل هايپژوهش در مشارکت و المللیبین هايهمایش قالب در ایران به سفر براي
 و خـارجی  هـاي همـایش  در شـرکت  براي پژوهشگران از حمایت به مبادرت. گمارد همت

 آلمـان  انگلـیس،  آمریکا، چون علمی پیشرفته کشورهاي در مطالعاتی هايفرصت گذراندن
 و میتـال  سـینق،  زودآینـد؛  فـر، جعفـري  و غالمحسـینی  غفـاري، ( پرتولیـد  کشورهاي سایر و

 علمی تعامالت بیشتر هرچه گسترش و) 2015 فاگوندو، کبررا ؛2010 پارك، ؛2007 احمد،
 علمـی  همکاري و آشنایی افزایش در تواندمی نیز خارجی معتبر علمی مراکز و هادانشگاه با

 محققـان  دیگر، سوي از. باشد مؤثر جهان کشورهاي سایر پژوهشگران با ایرانی پژوهشگران
 آورده، دستبه کشورها سایر دانشمندان علمی هايتوانایی از کاملی آگاهی باید حوزه این

 همکاري براي و کرده شناسایی را حوزه این در پژوهشی پیشرو نهادهاي و علمی هايقطب
  . نمایند اقدام آنها پژوهشگران با مشارکت و

 حقیقـت،  در اسـت؛  علمی جوامع حیاتی ویژگی کوچک جهان) 2001( نیومن زعمبه
-خوشـه  در تولیدشـده  متفـاوت  هايایده گسترش شبکه، پژوهشگران میان کوتاه مسیر طول

 شـود مـی  بنیـادي  نـوآوري  و بدیع دانش به منجر هم آن که نمایندمی تسهیل را منفصل هاي
 پژوهشـگران  اینکـه  بـراي  پـس، ). 2015 اسیفائرووا، و عبادي ؛1394 همکاران، و آقامالیی(

 باید جویند، سود است پژوهشگران بیشتر کارآیی و وري بهره همانا که آن مواهب از بتوانند
 در را زیـادي  تر منسجم و بزرگ محلی هاي خوشه خود گروهی هاي فعالیت با براینکه  افزون
 هـاي  رشـته  بـین  تألیفی هم با نیز را اي  خوشه میان سراسري ارتباطات دهند، شکل شبکه سطح

  .کنند تقویت مختلف
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جهان کوچک  یهنظر ی). بررس1394ف ( یین،اسپرا ؛س ي،اسد ص؛ فر، ع کرامت ؛ع  ح ي،نورمحمد ؛ف یی،آقامال .1

  .64-57)، 1(2 ین،کاسپ یسنج مجله علم. 2009-2013 یرانا یحوزه پزشک یعلم يدر شبکه همکار
در  یسـنجش کمـ   يها دهه پژوهش یک: مطالعه یسنج اطالع یسنج ). علم1393(الف  یی،گرا ؛ر ی،جهرم یریانبص .2
  .21-13)، 1(1 ین،کاسپ یسنج مجله علم). 1391-1381( یرانا

و  یبـر ارتباطـات علمـ    يعوامل ساختار یر). تأث1396ص ( یل،محمداسماع ؛ن یري،حر ؛ف فرد، یننوش ؛ف یا،ن پرهام .3
 .72-48)، 1(7 ی،شناس در علم اطالعات و دانش يو کاربرد ينظر يها پژوهش. یرانا يها دانشگاه یعلم یداتتول

پژوهشـنامه پـردازش و   . يجهان اسـالم در حـوزه علـوم و فنـاور     یعلم یشگامان). پ1389( م س ینش،ب ؛ف گاه، یدهد .4
  .409-393)، 2(26اطالعات،  یریتمد
 یـد تول هـاي  یوهشـ  یشـناخت  جامعه یل). تحل1390ن ( ی،افق ؛سده، م یبیاد ؛ر ی،ربان ؛و ی،قاسم ؛ع ی،خوراسگان یربان .5

  .158-117)، 4(4 ی،فرهنگ یقاتفصلنامه تحق. یننو یکردهايدر رو یعلم؛ تأمل
بر اساس مقاالت منتشر شـده   یتالیجید يها حوزه کتابخانه ینقشه علم می). ترس1392م ( ،یحافظ پوریعل ؛ه ،یرمضان .6

 تـرا یو م یحـافظ  پوریعل ي. در مهد1391-1382 يها سال نیب یشناس علم اطالعات و دانش یپژوهش -یعلم اتیدر نشر
 یتالیجید يها کتابخانه دهه کی: یتالیجید کتابخانه یمل کنفرانس نیمقاالت نخست مجموعه)، راستارانی(و انیدختیآذرم
 یابیـ . بازرانیـ اطالعـات ا  ي). تهران: پژوهشگاه علوم و فناور56-36(صص.  بهمن 9، . تهرانندهیآ به ینگاه با رانیا در
  http://irandoc.ac.ir/files/Incdl-Final.pdf، از  1393 ن،یفرورد 25

 Thomson ياسـتناد  هـاي  یگـاه در پا یمـاران، حقـوق ب   علـم در حـوزه   یـد تول یت). وضـع 1391م ( ی،مروتـ  ؛ستوده، ه .7

reuters :847-833)، 6(9 اطالعات سالمت، یریتفصلنامه مد. المللی ینب یقاتدر تحق یرانبه سهم ا یبا نگاه.  
مجـالت   یسـندگی نو موجـود در شـبکه هـم    یتراکم و اندازه شبکه اجتماع ی). بررس1392( .عصاره، ف ؛ف یلی،سه .8

  .372-351)، 2(29، اطالعات یریتپژوهشنامه پردازش و مدعلم اطالعات. 
 نامـه  یـان . پا1392تـا سـال    یـران منتشـره در ا  یجیتالیمطالعات کتابخانه د يشبکه استناد یلتحل). 1393پ ( ی،شاهرخ .9

  دانشگاه قم، قم. ی،شناس ارشد علم اطالعات و دانش یکارشناس
 تـال یجیروند پژوهش در حوزه کتابخانه د ی). بررس1392ف ( ،يمسعود ؛ن ،یمیرح ؛ز ،يدیجد ؛ف ،یشعاعخیش .10

 یملـ  کنفرانس نیمقاالت نخست مجموعه)، راستارانی(و انیدختیآذرم ترایو م یحافظ پوریعل ي. در مهدیرانیدر مجالت ا
). تهـران:  66-57(صص.  بهمن 9، . تهرانندهیآ به ینگاه با رانیا در یتالیجید يها کتابخانه دهه کی: یتالیجید کتابخانه

  http://irandoc.ac.ir/files/Incdl-Final.pdf، از  1393 نیفرورد 25 یابی. بازرانیاطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور
  .132-89)، 18(18 ی،نامه علوم اجتماع. یراندر ا یسینو و هم یپژوه ). هم1380ر ( ی،سروستان یقصد .11
-2000( المللـی  ینبـ  يهـا  براسـاس کنفـرانس   یجیتـالی نقشه دانـش مطالعـات کتابخانـه د    یمترس). 1394س ( ی،عرب .12

  دانشگاه قم، قم. ی،شناس ارشد علم اطالعات و دانش یکارشناس نامه یانپا ).2013
 یشناسـ علـم اطالعـات و دانـش    يهـا مؤسسـات در مقالـه   یسندگینو). شبکه هم1394ه ( ي،ارشد ا؛ منش، معرفان .13
  .99-79)، 1(49 ی،دانشگاه یرسانو اطالع يکتابدار یقاتتحق. یرانا
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